Protokoll 6 maj 2018
Telefonmöte kl 19.30
Närvarande: Charli Ahl Ludvigsson, Inger Johansson, Malin Nilsson,
Nina Klaar, Maja Ärleborg, Tina Andersson, Christina Haggren
Ej närvarande: Pernilla Sellgren, Emelie Gustafsson
§ 1. Mötet öppnas av ordföranden.
§ 2. Dagordningen fastställs och godkänns.
§ 3. Justerare: Inger Johansson
§ 4. Förra protokollet hade skickats ut och ingen hade anmärkningar.
§ 5. Inkomna skrivelser och rapporter:
1. Information från SKK:s valberedning. Det läggs ut i styrelsens grupp.
2. Ordföranden har fått mail från en medlem om man kan göra en karta över alla uppfödare på hemsidan. Ordföranden lägger förfrågan till webmaster.
3. Inger Johansson har tittat på vad BPH kostar. Det varierar men ca 800 kronor. 2017
var det 10 st eurasier som genomförde BPH. Inger Johansson lägger ett förslag till
styrelsen om det finns möjlighet att sponsra med 200 kronor/hund. Styrelsen tycker det är ett bra förslag och går med på att göra det under en tidsperiod 180801190831 för att sedan göra en utvärdering. Inger Johansson ska skriva ihop lite regler
för vad som gäller och lämnar det till tidningen och hemsidan.
§ 6. Ekonomi: Kassören väntar på årsmötesprotokollet, ordföranden kollar upp detta. Det
ska ordnas med Swish-konto inför specialen.
§ 7. Kommittéerna: Maja tar upp att alla kommittéerna bör ha lathundar på respektives
kommittés arbetsuppgifter.
a) Avelskommittén: Inget att informera från kommittén. Styrelsen tar upp att en uppfödare har parat en tik som är yngre än 2 år. Det är inte ok att göra det. Styrelsen
gör en skrivelse som riktar sig till alla kommittéer och en skrivelse till avelskommittén som säger att det inte är ok.
b) Redaktionen: Ordföranden påminner om presentationen. Senast v 19 ska den
skickas till redaktionen.
c) Utbildningskommittén: Inget att informera.

d) PR- & info-kommittén: Inget att informera.
e) Utställningskommittén: Diskussion om specialen. Grillkolen bekostas av klubben,
det finns en grilltunna på plats. Kommittén har specificerat vad styrelsen ska göra.
Maja Ärleborg hälsar alla välkomna och äter sedan lunch med domaren. Vad ska vi
göra med allt material? Styrelsen diskuterade och kom fram till att Nina Klaar förvarar sakerna tillfälligt och sedan hämtar Charli Ahl Ludvigsson det. Eventuellt
kanske någon söderifrån kan ta med ett släp. Charli Ahl Ludvigsson kollar upp det
och lägger ut en förfrågan på hemsidan.
Utställningskommittén tar kontakt med Hökensås om nästa års special.
Tina Andersson undrar om domaren till årets utställning med anledning av informationen på hemsidan. Charli Ahl Ludvigsson kollar upp detta.
Christina Haggren undrar om det ska vara medlemsmöte på grillkvällen och styrelsen säger nej. Styrelsen hälsar välkomna på grillkvällen.
§ 8. Eurasierspecialen: 2019, Charli Ahl Ludvigsson har fått svar på vår begäran om att
flytta specialen. Vi måste omformulera begäran och Charli Ahl Ludvigsson skriver på nytt.
Eurasierspecialen 2018: Det är 62 st anmälda till grillkvällen. De från styrelsen som ska
vara med där, kommer att hantera det i en egen grupp med inhandling m.m.
§ 9. Övrigt: Maja Ärleborg var på fullmäktige 17/3. Hon summerade det mötet.
Inger Johansson undrade om sekreteraren fått svar på om eurasiern har fått index. På mötet hade vi inte fått svar, men det har kommit nu. Svaret är att eurasiern inte har fått index.
Charli Ahl Ludvigsson tar upp att styrelsen ska träffas och att de datumen som hon lagt
upp inte var så många som kunde. Hon lägger ut nya datum.
§ 10. Nästa möte 3/6-18 kl 19.30
§ 11. Mötet avslutas kl 21.10.
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