
Protokoll 18 februari 2018

Telefonmöte kl 19.30

Närvarande: Maja Ärleborg, Christina Haggren,
Malin Nilsson, Emélie Gustafsson, och Camilla

Norberg

Ej närvarande: Charli Ahl Ludvigsson, Nina Klaar
och Eva Ohlsson (fadder).

§ 1. Mötet öppnas av vice ordföranden.

§ 2. Dagordningen fastställs och godkänns.

§ 3. Justerare: Maja Ärleborg

§ 4. Förra protokollet gicks igenom utan anmärkningar.

§ 5. Inkomna skrivelser och rapporter:

1. Mail från SKK beslut från Disciplinnämnden en lista på 
personer som tilldelats registreringsförbud eller 
tävlingsbeslut. Styrelsen är informerad att det inte finns 
med någon eurasierägare med på listan. 

2. En skrivelse från Avelskommittén, en ansökan på 30.000 
kronor för att arrangera en avelskonferens. Styrelsen har 
svarat skriftligen till avelskommittén. 

3. Från SSUK:s valberedning, att nominera inför SSUK:s 
fullmäktige. Sekreteraren har skickat det till webmaster som
har lagt ut det på hemsidan. 

4. Mail från SKK att ansökan om utställning som ska 
genomföras under 2020, kan göras i webtjänsten Arrangera 
Utställning. Sekreteraren har skickat skrivelsen till 
utställningskommittén. 

5. Mail från SSUK, en uppdaterad rutin för inbjudan av 
utländska exteriördomare. Sekreteraren har skickat mailet 
till utställningskommittén.



6. Inbjudan från Agria om att det är 100 dagar kvar till Agrias 
Hundpromenad den 19 maj. Sekreteraren skickat till 
webmaster för att lägga ut på hemsidan.

7. Från SSUK information från utställningskommittén att man 
kan skriva avtal med ringsekreterare via till exempel Google 
Formulär. Sekreteraren har skickat informationen till 
utställningskommittén. 

8. Mail från Jenny Sandvall som tycker att vi gör skillnad på 
medlemmarna. Maja Ärleborg ringer Jenny för mer 
information. 

§ 6. Ekonomi: Styrelsen har fått årsbokslut och det ser bra ut. 

 Årsbudget 2018: Ordföranden håller på med budgeten för 
2018.

§ 7. Kommittéerna

a) Avelskommittén: De har lämnat in verksamhetsberättelse 
och protokoll till styrelsen. 

b) Redaktionen: Cissi Bäck tar över som ny redaktör och 
styrelsen hälsar henne välkommen. 

c) Utbildningskommittén: Inget att informera.

d) PR- & info-kommittén: Inget att informera.

e) Utställningskommittén: Inget att informera.

§ 8. Årsmöte 2018: På grund av olika orsaker så flyttas årsmötet. 
Det bestämdes ett datum på mötet, men det visar sig att lokalen 
är bokad. Det blir istället årsmöte 24/3 kl 15.30 i lokalen 
”Danssalen” i Jönköping. Kallelse är utlagd på Facebook och på 
hemsidan. Styrelsen bestämde ett extra möte den 25/2 med 
anledning av årsmötet. 

§ 9. Eurasierspecialen: Inget att informera på mötet. 

§ 10. Övriga frågor: Inget

§ 11. Nästa möte 25/2-18 kl 19.30

§ 12. Mötet avslutas kl 20.40.



Ordförande
Sekreterare

Charli Ahl Ludvigsson Malin 
Nilsson

Justerare

Maja Ärleborg


