
Protokoll 21 januari 2018

Telefonmöte kl 19.30

Närvarande: Charli Ahl Ludvigsson, Maja Ärleborg,
Malin Nilsson, Nina Klaar, och Camilla Norberg

Ej närvarande: Christina Haggren, Emélie
Gustafsson och Eva Ohlsson (fadder).

§ 1. Mötet öppnas

§ 2. Dagordningen fastställs och godkänns.

§ 3. Justerare: Maja Ärleborg

§ 4. Förra protokollet gicks igenom utan anmärkningar.

§ 5. Inkomna skrivelser och rapporter:

1. Från SSUK att det är dags att inkomma med ansökningar för 
utställning 2020. Ordföranden meddelad. 

2. Från brukshundsklubben en inbjudan till utbildning till 
domare i rallylydnad. Skickad till webmaster som har lagt 
upp den på hemsidan.

3. Från SKK en lista över de raser som har utställningsrätt. 
Skickad till utställningskommittén.

4. Mail från en medarbetare i avelskommittén att hon avslutar 
sitt arbete där. Styrelsen är informerad och ordföranden har 
tagit kontakt med vederbörande.

5. Påminnelse om dataskydd. Styrelsen är informerad.

6. Mail från avelskommittén angående avelskonferensen. Vi tar 
upp det under punkten för kommittéerna.

7. Ordföranden har fått från webmaster angående sponsorerna,
vad som ska göras med dem. Ordföranden meddelar 
utställningskommittén att om sponsorerna inte vill synas på 
hemsidan, så får de säga till.



8. Från SKK har det kommit ett medlemsunderlag för 2017. 
9813 kronor på 617 poster. Ordföranden informerade 
styrelsen.

9. Mail från Yvonne Janzén att hon har klubbens papper. Maja 
Ärleborg tar kontakt med Yvonne för att lösa det.

10. Mail från Jenny Sandvall att hon inte vill ha almanackan. 
Ordföranden har svarat henne.

§ 6. Ekonomi:  Styrelsen har fått ekonomisk berättelse t.o.m 2017 
och den ser bra ut. 

 Årsbudget 2018: Ordföranden håller på med budgeten för 
2018.

§ 7. Kommittéerna

a) Avelskommittén: Detta är svaret som ordföranden skickade 
till avelskommittén ang begäran om ekonomisk hjälp till 
avelskonferensen:  

 Styrelsen har tagit upp AKs ansökan om 30000kr till avelskonferens till diskussion på 
senaste styrelsemötet, 21/1-2018. 
Styrelsen utgår ifrån att AK ämnar använda pengarna till att arrangera 
avelskonferensen 2018 enligt tidigare förslag (se offert från Gränna Hotel).
Styrelsen anser att det finns billigare alternativ, tex finns Studiefrämjandets lokaler till 
gratis förfogande över hela landet. Styrelsen anser också att middag är något 
deltagare får stå för individuellt.
Att vara uppfödare är något man valt, däri ligger även intresset att vilja förkovra sina 
kunskaper & utväxla en dialog med andra uppfödare. Styrelsen påpekar att alla 
medlemmar betalar lika mycket i medlemsavgift och vill därför se till att alla 
medlemmar får ut ett lika värde för sina medlemspengar. Att avsätta 30000kr för 
enbart uppfödare rimmar dåligt med detta och att avsätta 30000kr / kommitté inom 
Eurasierklubben tillåter inte klubbens ekonomi.

                                                                                 

b) Redaktionen: Camilla Norberg meddelar att tillfrågad person
inte har möjlighet att vara redaktör just nu. Camilla Norberg
ska ta kontakt med Cissi Bäck istället. Nästa manusstopp är 
180201.

c) Utbildningskommittén: Inget att informera

d) PR- & info-kommittén: My Dog var en positiv händelse. Vi 
ska förtydliga att det krävs ork från både hund och 
människa att sitta i montern. Många var intresserade och 
pålästa av rasen. Det påtalas att pushas på redan nu för 
Stockholm.



e) Utställningskommittén: Vi har två domare till 
Eurasierspecialen, Karin Vorveck och Karin Sjöholm Östlund.
Annars rullar arbetet på i kommittén.

§ 8. Årsmöte 2018: Det är bekräftat lokal Danssalen på 
Studiefrämjandet kl 11-14, mötet börjar kl 12.00. 
Årsmötesordförande finns lista på SKK. Sekreteraren tar reda på 
mer. Är det några avtackningar? De olika kommittéerna ska 
inkomma med verksamhetsberättelser. Anmälan sker till 
sekreteraren.

§ 9. Eurasierspecialen: Nu är det ansökt för 2020 och det är klart. 
Utställningskommittén ska titta på domare 2019 och 2020 och 
komma med förslag. 

§ 10. Övriga frågor: Dataskyddsförordningen har styrelsen fått i 
uppdrag att läsa igenom. 

§ 11. Nästa möte 18/2-18 kl 19.30

§ 12. Mötet avslutas kl 21.20

Ordförande
Sekreterare

Charli Ahl Ludvigsson Malin 
Nilsson

Justerare

Maja Ärleborg


