Protokoll 2 september 2018
Telefonmöte kl 19.30
Närvarande: Charli Ahl Ludvigsson, Malin Nilsson, Nina Klaar, Maja
Ärleborg, Pernilla Sellgren, Emelie Gustafsson, Tina Andersson och
Christina Haggren.
Carina från SSUK, Rasklubbskommittén
Eva från SSUK, Utställningsansvarig
Ej närvarande: Inger Johansson
§ 1. Mötet öppnas av ordföranden.
§ 2. Dagordningen fastställs och godkänns.
§ 3. Justerare jämte mötesordföranden: Tina Andersson
§ 4. Förra protokollet gick igenom utan anmärkningar.
§ 5. Inkomna skrivelser och rapporter:
1. Från SKK en kampanj – Köp aldrig en hund med okänt ursprung. Skickat till webmaster för hemsidan.
2. Från SKK – Nomineringar för SKKs Förtjänsttecken och Hamiltonplaketten. Skickat
till webmaster för hemsidan.
3. Från SKK – Inbjudan till rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa 2018. Vi ska
skicka in anmälan, Maja Ärleborg som kontaktperson. Vi behöver efterlysa intresserade via sociala medier och tidning. Ordföranden hanterar det.
4. Från SKK – Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 180525. Det var ingen
eurasier med där bland besluten. Styrelsen är informerad.
5. Från SSUK – Inbjudan till avelsfunktionärsutbildning 2018-2019. Skickat till webmaster och avelskommittén.
6. Mail från en medlem ang hälsoregistret. Huruvida det ska vara öppet eller inte för
alla som har del i aveln. Diskussion fördes och styrelsen kom överens om att kolla
upp lite information och sedan återkommer vi till medlemmen när vi har svar.

7. Från SSUK ang filtrering av raser på Köpahund.se. Styrelsen diskuterade och kom
överens om att hoppa upp ett steg på nivåerna som redan var angivna. Svar har
skickats in till Köpahund.se med kopia till SSUK.
8. Mail från en fysioterapeut för hund för egen marknadsföring. Styrelsen är informerad och mailet skickades vidare till utbildningskommittén.
9. Från SSUK en enkät ang Sveriges hundungdom. Ordföranden svarar på enkäten.
10. Brev från SKK – Avtal för att se till att Sveriges Hundungdom blir hela SKKs ungdomsorganisation. Vi avvaktar med att skriva på avtalet. Carina återkommer med
information.
11. Från SKK – Om klubben ska byta logotype, så kommer SKK att debitera klubben
4500 kr för förändring av en medlemsavi. Meddelas för kännedom.
§ 6. Ekonomi: Kassören påminner att styrelsen ska skicka in reseräkning snarast. Dokument finns på hemsidan.
§ 7. Kommittéerna:
a) Avelskommittén: Styrelsen har fått ett brev från avelskommittén. På rekommendation och inrådan från avelsrådet, så kommer vi att avvakta tills de återkommer
med information.
b) Redaktionen: Påminnelse från Redaktören att det är bara några dagar kvar till publicering. Efterlysning av bilder till almanackan och om någon vill vara ansvarig för
denna, ska publiceras. En ny mailadress upprättas dit bilder kan skickas. Efterlysning kommer i tidningen, på hemsidan och till uppfödare ang Stockholms hundmässa. Vi behöver fler intresserade som kan hjälpa till.
c) Utbildningskommittén: Inget att informera.
d) PR- & info-kommittén: Ny medlem: Malin Pettersson. Styrelsen hälsar henne välkommen!
e) Utställningskommittén: De var med på träffen i Jönköping. Där pratade vi bland
annat om Eurasierspecialen 2018 och utvärderade den.
§ 8. Eurasierspecialen 2018: Styrelsen tillsammans med utställningskommittén har träffats
och utvärderat utställningen. Styrelsen informerades av SSUK att man betalar den avbokade domarens arvode och styrelsen ser till att detta sker.
Eurasierspecialen 2019: Ansökan om flytt är inlämnad till SSUK som inte har svarat än.
Eurasierspecialen 2020: Ska vara i Tidaholm

§ 9. Övrigt: Träffen i Jönköping 27-29/11 skjuts upp pga för få anmälda. Vid senaste träffen
i Jönköping diskuterade styrelsen fram ett förslag att ev slå ihop PR- & infokommittén med
utbildningskommittén. Ordföranden kontaktar medlemmarna i de kommittéerna och vi
tar upp detta på nästa möte igen.
§ 10. Nästa möte 30/9 kl 19.30
§ 11. Mötet avslutas kl 22.10.

Ordförande

Sekreterare

Charli Ahl Ludvigsson

Malin Nilsson

Justerare

Tina Andersson

