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Verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2017
Styrelsens berättelse
Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamöter

1:a suppleant
2:a suppleant

Charli Ahl Ludvigsson
Christina Haggren
Nina Klaar och Malin Nilsson
Nina Klaar
Camilla Norberg
Maja Ärleborg
Emelie Gustafsson
Yvonne Janzén (avgick 170810)
Malin Nilsson
Sanna Nord Ekfeldt (avgick 170611)

Övriga uppdrag
Adj.kassör

Mats Winchler

Revisor

Christel Fredriksson
Inger Holmqvist Sjöstrand

Revisorssuppleanter

Måna Quist Eriksson
Ulla-Carin Totney

Valberedning

Kicki Svalin (sammankallande)
Sofi Karlsson
Jeanette Dyberg

Medlemsansvarig

Rose-Marie Forsberg

Webbansvarig

Ariana Carlén

Valphänvisning

Kerstin Olofsson

Tryckeri

Sibtryck i Norsborg

Redaktionen

Anna Frisk
Jeanette Dyberg
Menno Visser
Ariana Carlén
Camilla Norberg
Fanny Rådman

Avelskommitté

Madeleine Andersson (sammank.) (avgick 170405)
Jenny Kindstrand
Julia Norlén (avgick 170805)
Johanna Devert (invald 170908)
Elsa Alkelin (invald 170908)
Anette Essman (invald 170908)
Wiveca Larsson (invald 170908)
Suzanne Bengtsdotter (invald 170908)
Anna-Karin Lundberg (invald 170908)

Utbildningskommitté

Anna Berggren

Utställningskommitté

Kicki Svalin (sammankallande)
Christina Haggren (avgick 170907)
Linda Karlsson
Sofi Karlsson
Amanda Jonsson
Jeanette Dyberg
Cathrine Baudeau (invald 171016)
Gisela Wallin (invald 171016)

MH&BPH-kommitté

Vakant

PR- & Informationskommitté

Lena Frisk
Elsa Alkelin
Nina Klaar
Katarina Bernström

Firmatecknare har varit ordf. Charli Ahl Ludvigsson och adj. Kassör Mats Winchler.
Antal medlemmar per den 31/12 2017
Fullbetalda medlemmar
Familjemedlemmar
Utlandsmedlemmar
Familjemedlemmar utland

562 stycken
31 stycken
14 stycken
1 styck

Totalt antal medlemmar

608 stycken

Styrelsen har
•
•
•
•
•
•
•

Under verksamhetsåret haft 12 protokollförda möten, 1 fysiskt och 11 telefonmöten.
Senaste ordinarie årsmötesdatum var 4/3 2017. 13 medlemmar närvarade.
Arrangerat en officiell utställning i Hökensås Tidaholm. 110 anmälda hundar.
Gett ut 4 nr av Eurasierbladet.
Medverkat på MyDog 5-8/1-2017 med en monter på rastorget.
Ansökt om officiell utställning 16/5-2020 i Hökensås Tidaholm.
Utgivit en almanacka till alla medlemmar.

Verksamhetsberättelse Valphänvisning/Rasinformation
Under året 2017 har det varit färre valpkullar utlagda på klubbens hemsida, en del
uppfödare har listor på folk som står i kö för att få köpa en valp, därför utnyttjar de inte
klubbens valpförmedlings service.
Kerstin Olofsson SvEUK valpförmedling

Verksamhetsberättelse Hemsidan
När undertecknad övertog jobbet som webmaster under våren hade både hemsida
(www.eurasierklubben.se) och Facebook (www.facebook.com/eurasierklubben/) varit
statiska under en tid eftersom klubben saknat en webbansvarig. Efter detta har
uppdateringar dock gjorts närhelst styrelse och kommittéer så önskat och publicerandet
av månadens bild har skett varje månad. Den största visuella förändringen som har synts
på hemsidan är att månadens bild har fått ett större utrymme och nu ligger som en banner
överst på sajten. Därtill har arbetet pågått med att göra hemsidan mer enhetlig och att
skriva unika texter till de olika sidorna, dels för att ge besökarna mer information men
också för att hemsidan ska visas oftare i sökmotorer. En annan stor förändring är att
registret för dandy walker har publicerats, vilket kan ses av uppfödare vid inloggning. En
viktig uppdatering är att ett så kallat "cookie consent" har installerats där användare kan
godkänna användningen av cookies (små textfiler som lagras på besökarnas enheter) och
det här betyder att Eurasierklubben numera följer EU:s lagar gällande detta. En annan
viktig uppdatering är att hemsidan numera har ett säkerhetscertifikat. Tack vare
säkerhetscertifikatet markeras hemsidan som säker att besöka och följden av detta blir
bland annat att den rankar bättre i sökmotorer och det torde också innebära att fler vågar
besöka den.
Ariana Carlén
Webmaster

Verksamhetsberättelse Avelskommittén
Avelskommittén har bestått av Madeleine Andersson (sammankallande) och Jenny
Kindstrand. I Januari 2017 tillkom Julia Norlén. Madeleine Andersson slutade under våren
och Julia Norlén slutade i under sommaren. Kvar blev Jenny Kindstrand och i september
tillkom Wiveca Larsson, Anette Essman, Suzanne Bengtsdotter, Elsa Alkelin, Johanna
Devert och Anna-Karin Lundberg.
Under året har avelskommittén haft några telefonmöten samt mailkonversationer.
Det har varit ett distriktsuppfödarmöte under året. Något fysiskt och något per telefon.
Sammanställning från dessa möten har skickats ut till uppfödarna.
Arbetsgruppen Dandy Walker har fått 111 st inrapporterade hundar (28/1 2018).
Hanhundsgalleriet har inte ökats som tanken var efter att det blev onlineanmälan.
Mycket få anmälningar till hälsoregistret har inkommit. Om det beror på att vi har friska
hundar eller att folk inte rapporterar vet vi ej.
Under hösten har RAS reviderats (ej godkänt i skrivandets stund) av SKK och
avelskommittén har påbörjat planering av en avelskonferens. Avelskommittén har under
året besvarat frågor från eurasierklubbens medlemmar löpande
Avelskommittén genom
Jenny Kindstrand & Anette Essman

Verksamhetsberättelse Redaktionen
Under 2017 har redaktionen bestått av Menno Visser (layout), Anna Frisk
(korrekturläsning, skribent), Camilla Norberg (redaktör, skribent), Jeanette Dyberg
(skribent, korrekturläsning), samt våra nytillskott Ariana Carlén (skribent,
korrekturläsning) och Fanny Rådman (skribent, korrekturläsning). Under året har en
översyn av tidningens kostnadsbild genomförts och förhoppningen om att till ett rimligt
pris trycka tidningen i färg, i kombination med föregående tryckeris konkurs i slutet av
2016 (Trosa tryckeri), medförde att Camilla inhämtade offerter. Dåvarande tillfälliga
tryckeri SIB-tryck vars kontaktperson har lång erfarenhet av Eurasierbladet lade fram en
konkurrenskraftig offert som accepterades av styrelsen. Numera trycks därmed
Eurasierbladet helt i färg.

Arbetet i redaktionen fungerar utmärkt och flyter på mycket bra inför och under varje
nummer. Skiftet i redaktionen skedde efter julnumret, ett nummer med stort innehåll men
där arbetet fungerade bra tack vare vår förstärkning till redaktionen. Dock önskas
fortfarande fler bidrag från klubbens medlemmar till tidningen, intresset att vilja dela med
sig av berättelser och upplevelser etc. fortsätter att vara relativt lågt men har dock under
året ökat.
Eurasierbladet har kommit ut med 4 innehållsrika nummer och trycktes under året av
”SIB-Tryck”.
På nya året har Camilla avgått, 2018-01-22 och Cissi Bäck tog över rollen som redaktör.

Verksamhetsberättelse Utställningskommittén
Kommittén har bestått av:
Kicki Svalin, sammankallande
Amanda Johnsson
Jeanette Dyberg
Sofi Karlsson
Linda Karlsson
Christina Haglund
Cathrine Baudeau
Gisela Wallin
Christina H avgick 7 september.
Den 16 oktober kom Cathrine B och Gisela W in i kommitten.
Kommitten har haft 7 telefonmöten.
Klubbens officiella Rasspecial hölls lördagen den 20 maj på Hökensås Camping i Tidaholm.
110 hundar var anmälda, 100 kom till bedömning.
Domare var Leif Ragnar Hjort och Hans Åke Sperne.
BIR blev Bonus Pop Up’s Oscar Wilde och BIM blev Czaruso Amazing Silver Vixen.
Grillkvällen var populär och runt 80 personer anmälde sig till träffen.

Inventarieförteckning per den 31/12 2017
4 st kompostgaller
1 st digital fotoram inkl. USB
4 delar staket till monter
2 st tyglängder till monter
2 st roll-up med tillhörande lampor
2 st roll-up
1 st räknemaskin
Rasbroschyrer
Verktygslåda
Fällbart bord
2 st ringlådor
1 st mätsticka
2 uppsättningar med prishundar
Prisbord (tapetserarbord)
1 pop-up tält
2 st blå stolar
4 st paraplyer
Megafon
In Design
2 st utställningstält
1 depå-tält

Christina Haggren
Tomas Tegnér
Tomas Tegnér
Tomas Tegnér
Anna Frisk
Tomas Tegnér
Christina Haggren
Lena Frisk
Tomas Tegnér
Christina Haggren
Christina Haggren
Christina Haggren
Christina Haggren
Christina Haggren
Christina Haggren
Christina Haggren
Christina Haggren
Christina Haggren
Redaktionen
Christina Haggren
Christina Haggren

Svenska Eurasierklubbens förslag till verksamhetsplan 2018
Svenska Eurasierklubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för
specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom

Att

väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört
fullgoda rasrena hundar

Att

bevara och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och
vård

Att

bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren
och hundägandet

Att

skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren

Att

ordna en officiell utställning i Tidaholm, Hökensås camping

Att

ordna större och mindre eurasierträffar under året

Att

kontinuerligt uppdatera klubbens hemsida, till nytta och nöje för våra
medlemmar

Att

ge ut Eurasierbladet med 4 nummer per år

Att

utbilda personer inom styrelse, kommittéer och andra personer med uppdrag
inom klubben

Att

genomföra en arbetshelg med den nyvalda styrelsen

Samarbetet inom styrelsen har skett i en positiv anda där alla har jobbat
hårt för att föra arbetet framåt.
Jönköping mars 2018

Charli Ahl Ludvigsson
Ordförande

Christina Haggren
Vice ordförande

Malin Nilsson
Sekreterare

Nina Klaar
Ledamot

Maja Ärleborg
Ledamot

Camilla Norberg
Ledamot

Emelié Gustafsson
Ledamot

Svenska Eurasierklubben, Valberedningens förslag inför 2018
Ordförande:
Omval 1 år – Charli Ahl Ludvigsson
Ordinarie ledmöter:
Omval 2 år – Nina Klaar
Nyval 2 år – Malin Nilsson
Nyval 2 år – Tina Andersson
1 år kvar – Christina Haggren
1 år kvar – Emelié Gustafsson
1 år kvar – Maja Ärleborg
Suppleanter:
Nyval 1 år – Pernilla Sellgren
Nyval 1 år – Inger Johansson
Revisorer:
Nyval 1 år – Måna Quist Eriksson
Omval 1 år - Inger Sjöstrand
Revisorssuppleanter:
Nyval 1 år – Ariana Carlén
Nyval 1 år – Gisela Wallin
Valberedning:
Omval 1 år – Kicki Svalin (sammankallande)
Nyval 2 år – Patricia Sjölander
1 år kvar – Jeanette Dyberg
Ansvariga för förslaget: Kicki Svalin (sammankallande), Sofi Karlsson och Jeanette Dyberg.

Motion 1, inkom 2018-02-17

Motion till Svenska Eurasierklubbens Årsmöte 2018

1 februari 2018

Pengar till uppfödarmöten och föreläsningar
Antalet uppfödare och medlemmar i eurasierklubben växer och det är viktigt att hålla
framförallt uppfödarna uppdaterade och informerade om vikten av genomtänkt och väl
planerad avel inom vår ras. Det finns gott om pengar i klubben men inga pengar
budgeterade för just avelsfrågor. Att ordna en avelskonferens kräver mycket frivilligt och
ideellt arbete, men även pengar till bra föredragshållare som kan intressera uppfödarna
till att delta på konferensen. Avelskommittén ansvarar för arrangemanget, men de som
arbetar ideellt i den kan inte förväntas lägga orimligt med tid på att hitta kostnadsfria
arrangemang. En vettig konferens som ska få uppfödare att delta måste få kosta. Vi vill
inte ha en uppfödarkår som har som mål att producera valpar, men inte har en långsiktig
avelsplan som tar hänsyn till rasens behov av gemensamma ansträngningar för bättre
hälsa, mentalitet och exteriör.
Yrkande:
att årsmötet budgeterar tillräckligt med pengar för att under året kunna anordna en
uppfödarkonferens med föreläsningar för medlemmar.
att det varje år budgeteras en summa som avelskommittén kan använda till avels- och
uppfödarrelaterade arrangemang för klubbens medlemmar.

Anna-Karin Lundberg
Tyresö 1 februari 2018

Styrelsens rekommendation 1: Det budgeteras 15 000 kronor till avelskommittén
för 2018 till uppfödarkonferens med föreläsningar som är öppet för alla
medlemmar.
Styrelsens rekommendation 2: Det budgeteras en summa varje år som är förenlig
med klubbens budget som kan användas till avels- och uppfödarrelaterade
arrangemang för klubbens alla medlemmar.

Motion 2, inkom 2018-03-04

Arboga 2018-03-04
Motion till Sveuk’s årsmöte 2018-03-24 Eurasierns dag
Jag föreslår en Eurasierns Dag. Allt möjligt har en speciell dag att fira, så jag tycker att
Eurasierns dag skulle vara trevligt. Eurasierna dag är kanske största syftet att vara
gemensamhetsskapande för oss som är tycker om rasen och för att visa upp rasen. Ett
tillfälle för klubben, enskilda personer, kennlar att uppmärksamma/visa upp rasen.
Därför föreslår jag årsmötet besluta;
- att införa Eurasierns dag
o Datum förslagsvis 19 juli – Jag har inte hittat något speciellt datum så jag lekte
lite med att rasen såg sitt ljus i 197x
Underskrift
Gisela Wallin
Namnförtydligande

Styrelsens rekommendation: Det blir avslag. Det verkar som ett bra initiativ men vi
önskar mer uppgifter om hur det hela ska genomföras och hur det är tänkt att
hanteras. Vi har inte tillräckligt med underlag för att ta beslut nu men styrelsen kan
tänka sig att arbeta vidare med den frågan under det kommande året.

Motion 3, inkom 2018-03-04
Arboga 2018-03-04
Motion till Sveuk’s årsmöte 2018-03-24 Ändrad logotyp
Den logotyp som Eurasierklubben har idag finner jag otydlig, suddig, amatörmässig. Den
är svår att använda i tryck och annan publikation. Med en ny logotyp kan klubben t ex
göra t-shirts och tygkassar till försäljning.
Därför föreslår jag årsmötet besluta; - att byta ut logotypen till en modern professionell
logotyp gjord av en illustratör
o En kostnad om ca 35 000-50 000 Alternativt
- att se över möjligheten till att göra en helt ny logotyp av en riktig illustratör
Underskrift
Gisela Wallin
Namnförtydligande

Etsy
https://www.creativebloq.com/computer-arts/geometric-vector-animals-are-stunningpet-project- 31410945

Styrelsens rekommendation: Det blir avslag. Vi ger istället förslag att utlysa en
tävling inom klubben för att eventuellt få en ny logotyp för att hålla nere
kostnaderna.

