Protokoll 15 april 2018
Telefonmöte kl 19.30
Närvarande: Charli Ahl Ludvigsson, Inger Johansson, Pernilla Sellgren, Malin Nilsson, Emelie Gustafsson, Nina Klaar
Ej närvarande: Maja Ärleborg, Tina Andersson, Christina Haggren
Inbjudna från Avelskommittén: Anette Essman och Wiveca Larsson, p1-3 + 7 a.
§ 1. Mötet öppnas av ordföranden.
§ 2. Dagordningen fastställs och godkänns.
§ 3. Justerare: Emelie Gustafsson
§ 7. a) Avelskommittén var inbjudna och det var Anette Essman och Wiveca Larsson som
deltog. Kritiklapparna som ska förvaras hos avelskommittén har nu kommit fram till
Anette Essman. Anette Essman vill ha en extern hårddisk för att lägga allt material på den.
Styrelsen godkänner begäran och Anette Essman får handla in en sådan. Hälsoregistret
hade styrelsen några frågor om som avelskommittén svarade på. Avelskommittén kommer
att ha tillgång till registret. Det finns möjlighet för utländska uppfödare att fråga avelskommittén för att få råd och tips vid avel. Hälsoregistret gäller de 4 sjukdomar som finns i
registret idag. Charli Ahl Ludvigsson föreslår att avelskommittén kontaktar webansvarig
för att eventuellt kunna länka från hälsoregistret till stamtavlorna på SKK. Styrelsen öppnar hälsoregistret för nordiska uppfödare på vissa premisser som skrivs ut.
Avelskonferens: Det diskuterades om avelskonferens och avelskommittén planerar att
göra en avelskonferens 2019, om det går att föra över pengarna från årets budget.
§ 4. Förra protokollet gicks igenom utan anmärkningar.
§ 5. Inkomna skrivelser och rapporter:
1. Från SKK, en handbok för utställningsansvariga. Skickad till utställningskommittén.
2. Från SKK förfrågan om arbetet med GDPR. Ordföranden har svarat.
3. Från SKK meddelande om auktorisationer exteriördomare. Skickad till utställningskommittén.

4. Från SKK en inbjudan till grundläggande utbildning för ordförande, sekreterare och
kassörer 5 maj i Skellefteå. Styrelsen informerad. Ingen anmäld.
5. En förfrågan om klubben finns på Instagram. Ordföranden har svarat att klubben
inte finns där. Men det är numera ett konto skapat i klubbens namn.
6. Mail från en uppfödare om uppgifter som är skickat vidare till kassören.
7. Från SKK en inbjudan till ett webbinarium om GDPR. Styrelsen informerad, ingen
anmäld.
8. Från SKK, det är platser kvar till vårens indexutbildning. Frågan är ställd tillbaka om
eurasiern är med i index.
9. Mail från Maritha Östlund, en presentation av sig själv inför vidareutbildning på
bland annat eurasiern. Skickat vidare till utställningskommittén.
10. Från SKK, beslut från Disciplinnämnden över personer som tilldelats registreringsförbud eller tävlingsförbud. Styrelsen är informerad att ingen eurasier finns med
bland besluten.
11. Mail från avelskommittén, protokoll från deras möte 180328. Styrelsen är informerad.
12. Mail från ordföranden på årsmötet, han vill ha årsmötesprotokollet för att ändra
lite. Han har fått det av Charli Ahl Ludvigsson.
13. Klubbens arkiv finns numera hos ordföranden Charli Ahl Ludvigsson.
§ 6. Ekonomi: Inga rapporter. Plusgirot måste avslutas och Charli Ahl Ludvigsson kommer
att göra det. Ekonomin är god just nu.
§ 7. Kommittéerna
a) Avelskommittén: Se ovan.
b) Redaktionen: Fått erbjudande från annat tryckeri och de ska se över det. Vill ha en
ny presentation av styrelsen. Skicka till redaktionen senast 1/5.
c) Utbildningskommittén: Inget att informera. Charli Ahl Ludvigsson undrar om det
finns någon som har förslag på utbildning eller kurs. Fundera på det och återkom.
d) PR- & info-kommittén: Inget att informera. Det är inte så mycket akivitet. Nina
Klaar ställer frågan till kommittén vilka som är med.
e) Utställningskommittén: Inget att informera. De ville ha svar på frågor inför Specialen och Charli Ahl Ludvigsson har svarat dem.

§ 8. Årsmöte 2018: Det var 6 personer som deltog så det gick snabbt. Tills nästa gång årsmöte ska vara gavs det förslag på att man kan ha små möten runt om i landet. Där kan
man koppla upp sig på länk för att fler ska kunna deltaga. Årsmötesprotokollet är på väg.
Årets eurasier i utställning och arbetande har fått sin pokal och diplom.
§ 9. Eurasierspecialen: 2020, inget nytt. 2019 ska vara i Tidaholm. 2018 i Tidaholm. Klubben står för grillkväll. Nina Klaar handlar, vi hjälps åt. Utställningskommittén får specificera om de vill ha hjälp med något av styrelsen.
§ 10. Övrigt: Nina Klaar har fått telefonsamtal från några som var intresserade av rasen
och kommer på specialen.
Inger Johansson vill att styrelsen funderar på att sponsra BPH. Inger kollar upp information
om detta och återkommer.
Charli Ahl Ludvigsson säger som förslag för att engagera nya medlemmar så kan klubben
sponsra med fika vid hundträffar. Vi får skriva ihop lite regler för hur det ska gå till och det
läggs med i Eurasierbladet. Styrelsen tar upp det nästa möte.
Styrelsen behöver träffas och ev i juni. Charli Ahl Ludvigsson har lagt ut förfrågan på helg i
gruppen.
§ 11. Nästa möte 6/5-18 kl 19.30
§ 12. Mötet avslutas kl 22.00
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