
Protokoll 17 december 2017

Telefonmöte kl 19.30

Närvarande: Charli Ahl Ludvigsson, Christina
Haggren, Malin Nilsson, Nina Klaar, Emélie

Gustafsson och Camilla Norberg

Ej närvarande: Maja Ärleborg och Eva Ohlsson
(fadder).

§ 1. Mötet öppnas

§ 2. Dagordningen fastställs och godkänns.

§ 3. Justerare: Emélie Gustafsson

§ 4. Förra protokollet gicks igenom och under §5:10 så meddelade 
Charli Ahl Ludvigsson att Eurasierklubben inte ska vara med på 
domarkonferensen i april 2018 eftersom klubben var med vid den 
senaste konferensen. Annars protokollet utan anmärkningar.

§ 5. Inkomna skrivelser och rapporter:

1. Meddelande från SSUK vad man behöver veta om 
dataskyddsförordningen. Styrelsen är informerad. 

2. Från SKK en inbjudan till handledarutbildning för SKKs nya 
fysiska uppfödarutbildning 3-4 februari 2018. Inbjudan läggs
ut på hemsidan och är skickat till webmaster. 

3. Från SKK, årets protokoll vid kennelfullmäktige 2017. 
Styrelsen är informerad.

4. Information ang SSUKs kalender. Skickat till 
utbildningskommittén. 

5. Information från SKKs utställningskommitté ang 
ringsekreterare. Skickat till utställningskommittén. 

6. Från SSUK en påminnelse att stadgarna ska revideras och att
det inte inkommit från Eurasierklubben. Charli Ahl 
Ludvigsson kontaktar SSUK för mer information. 



7. Charli Ahl Ludvigsson har fått mail från Hampus Carlbom 
som vill lära känna rasen mer. Charli Ahl Ludvigsson har 
svarat honom om att han kan kontakta uppfödare och gå på 
träffar och utställningar m.m. 

8. Inkommit från Valberedningen ett förslag inför 2018 för 
Svenska Eurasierklubben. 

9. Mail från Tomas Tegner en undran vart han ska skicka 
broschyrerna. De ska skickas till Johanna Devert.

§ 6. Ekonomi: Styrelsen har fått en ekonomisk berättelse t.o.m 
171130. Den ser bra ut. 

 Årsbudget 2018. Charli Ahl Ludvigsson har pratat med Mats 
Winchler. Medlemsantalet räknas ungefärligt. Med stöttning 
och råd så gör Charli Ahl Ludvigsson klart årsbudgeten och 
mailar ut till styrelsen för synpunkter. 

§ 7. Kommittéerna

a) Avelskommittén: Charli Ahl Ludvigsson kontaktar 
avelskommittén för ett förtydligande om hälsoregistret. 
RAS-dokumentet är färdigställt och styrelsen har tittat på 
det. Styrelsen har skickat tillbaka dokumentet till 
avelskommittén för att få svar på några frågor. Det är tänkt 
att vara en avelskonferens i Gränna 7-8/4 2018 med en 
föreläsare ögonspecialist. Styrelsen fått en offert på hotell 
och konferenslokaler. Förslag att klubben sponsrar till en del
av konferensen eller föreläsare för att så många som möjligt
ska kunna delta. Det bjuds även in hanhundsägare. Charli 
Ahl Ludvigsson svarar kommittén att klubben sponsrar ev 
lokal och föreläsare, men detta alternativ känns överlag 
dyrt. 

b) Redaktionen: Camilla Norberg har frågat en person om 
redaktörsposten, men hon ville fundera lite. Annons är ute i 
tidningen och på hemsidan. Julnummer ligger på tryckeriet. 
Charli Ahl Ludvigsson har kommit överens med tryckeriet att
hantera almanackan för 17000 kronor och den skickas till 
alla medlemmar i början på 2018. 

c) Utbildningskommittén: Inget att informera

d) PR- & info-kommittén: Johanna Devert har hand om montern
på MyDog i Göteborg. Hon undrar om det är ok att köpa 



hundgodis till montern. Styrelsen medger att hon får köpa 
hundgodis och vanligt godis för 200 kronor. Christina 
Haggren mailar och meddelar. Det är svårt att hitta folk till 
montern några tider. Nina Klaar undrar om det finns några 
uppfödare med valpköpare runt omkring Göteborg? Charli 
Ahl Ludvigsson skriver till några uppfödare och till facebook 
att de får gå ut till sina valpköpare med frågan att delta i 
montern. Klubben beviljar att de som inte ställer ut hunden 
och står i montern, får sin parkering betald. Nina Klaar 
efterlyser fler medarbetare till kommittén för Stockholm.

e) Utställningskommittén: Biljett håller på att köpas till 
domaren från Tyskland inför Eurasierspecialen. Eventuellt 
får domaren själv köpa biljetten och sedan få ersättning.  

§ 8. Årsmöte 2018: Charli Ahl Ludvigsson har pratat med 
Studiefrämjandet i Jönköping. De undrade om antalet och sedan 
har hon inte hört något. Charli Ahl Ludvigsson kollar upp det igen.
Mötet är utlyst i Eurasierbladet. 

§ 9. Eurasierspecialen 2020: Charli Ahl Ludvigsson väntar på svar 
från Linda Karlsson och Sofi Karlsson om någon av dem kan vara 
CUA (Certifierad utställningsarrangör). Innan protokollet skrevs, 
så svarade Sofi Karlsson att hon ställer upp. Charli Ahl Ludvigsson
har frågat om förslag på domare men inte hört något. 

§ 10. Övriga frågor: Nina Klaar meddelade att hon hade fått några 
extra nummer av Eurasierbladet. De skickas till Malin Nilsson.  

§ 11. Nästa möte 21/1-18 kl 19.30

§ 12. Mötet avslutas kl 21.00

Ordförande
Sekreterare

Charli Ahl Ludvigsson Malin 
Nilsson



Justerare

Emélie Gustafsson


