Protokoll 3 juni 2018
Telefonmöte kl 19.30
Närvarande: Charli Ahl Ludvigsson, Inger Johansson, Malin Nilsson,
Nina Klaar, Maja Ärleborg.
Ej närvarande: Pernilla Sellgren, Emelie Gustafsson, Tina Andersson, Christina Haggren.
§ 1. Mötet öppnas av ordföranden.
§ 2. Dagordningen fastställs och godkänns.
§ 3. Justerare: Maja Ärleborg
§ 4. Förra protokollet gick igenom utan anmärkningar.
§ 5. Inkomna skrivelser och rapporter:
1. Inbjudan från SSUK Hundgenetikgruppens symposium den 20/10 i Uppsala. Skickat
till avelskommittén och webmaster.
2. Från SSUK 2018-års program i serien SKK Play för uppfödare 19/9 om vad är ED och
varför man ska röntga sin hund. Skickat till avelskommittén och webmaster.
3. SKK har tagit fram nedladdningsbara priskort. Skickat till utställningskommittén.
§ 6. Ekonomi: Meddelar att klubben nu har fått Swish. Klubben får betala 2 kr per Swish
och får kanske tänka över sina prissättningen inför nästa Eurasierspecial.
§ 7. Kommittéerna:
a) Avelskommittén: Inget att informera från kommittén. Ordföranden har inte fått
någon respons på skrivelsen som skickats ut. Den kommer att skickas ut igen till
alla kommittéer och det förväntas ett svar tillbaka.
b) Redaktionen: Ordföranden påminner om presentationen igen som styrelsen ska
skicka in till Eurasierbladet.
c) Utbildningskommittén: Inget att informera.
d) PR- & info-kommittén: Inget att informera.
e) Utställningskommittén: Inget att informera.

§ 8. Eurasierspecialen 2018: Domaren och ringsekreterarna har fått betalt. De från styrelsen som deltog på specialen berättade om sina upplevelser från den helgen. Styrelsen vill
att inför nästa special, så ska det vara ett gemensamt möte med utställningskommittén.
Viktigt med kommunikationen.
Klubben sökte dispens för att ha en domare (istället för två) hos SKK. Dagen innan utställningen drog de tillbaka dispensen. Efter flera samtal så fick vi tillbaka dispensen för att
genomföra utställningen. Vi avvaktar besked från SKK.
Eurasierspecialen 2019: Ordföranden har skickat en ny ansökan för att flytta utställningen
till Tidaholm.
Eurasierspecialen 2020: Ska vara i Tidaholm
§ 9. Övrigt: Ordföranden har lagt ut nya datum för styrelsens träff i sommar. Hittills var det
flest som kunde 28-29/7 i Jönköping. Nu är det datumet bokat.
Protokollen är borttagna från klubbens hemsida med anledning av GDPR. Styrelsen ska
läsa på lite mer om det.
§ 10. Nästa möte 8/7-18 kl 19.30
§ 11. Mötet avslutas kl 21.10.
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