Protokoll 11 november 2018
Telefonmöte kl 19.30
Närvarande: Charli Ahl Ludvigsson, Malin Nilsson, Maja Ärleborg,
Pernilla Sellgren, Inger Johansson, Tina Andersson, Christina Haggren fr §5 och Nina Klaar fr §7.
Ej närvarande: Emelie Gustafsson

§ 1. Mötet öppnas av ordföranden.

§ 2. Dagordningen fastställs och godkänns.

§ 3. Justerare jämte mötesordföranden: Pernilla Sellgren.

§ 4. Förra protokollet gick igenom utan anmärkning. Det blev inget möte 21/10 pga för få
deltagare.

§ 5. Inkomna skrivelser och rapporter:
1. Från SSUK en påminnelse att nominera till Förtjänsttecken och Hamiltonplaketten.
Styrelsen är informerad.
2. Från SSUK en påminnelse om avelskonferens 10-11/11. Styrelsen informerad.
3. Från SSUK, BPH-artiklar fria att publicera i klubbtidningar och/eller på klubbens
webbplats. Skickad till webmaster.
4. Mail från en medlem att de har en hund med EPI. Maja Ärleborg har tagit kontakt
med dem.
5. Från SSUK ang inlämning av protkoll via deras hemsida. Sekreteraren kontaktar
dem för att få en inloggning.
6. Från SSUK som frågar alla rasklubbar om vi kan föreslå ett tryckeri till andra
rasklubbar som söker efter det.

7. Från SKK ett brev om Rasdata. SKK kommer att göra förändringar när det gäller
möjligheter att köpa Rasdata. Styrelsen är informerad.
8. Från SKK, Auktorisationer exteriördomare. Styrelsen är informerad.
9. Från SKK, beslut från Disciplinnämndens sammanträde. Styrelsen är informerad,
ingen eurasier är med bland besluten.
10. Från SSUK som undrar när vi har manusstopp i vår klubbtidning. De vill förtydliga
och informera våra medlemmar vad de som specialklubb har för funktion. Ordföranden har svarat dem.
§ 6. Ekonomi: Klubben har god ekonomi i dagsläget.
§ 7. Kommittéerna:
a) Avelskommittén: Det framkom att det står olika information om RAS på hemsidan
och i klubbtidningen. Ordföranden kollar upp det och ändrar till det senaste RAS.
Maja Ärleborg väntar på mall för RAS från SSUK.
b) Redaktionen: Tidning nr 4 är på gång. Styrelsen ska ha med en julhälsning. Det ska
efterlysas en ny redaktör. Kallelsen till årsmötet ska med. RAS ska ändras till den
senaste revideringen.
c) Utbildningskommittén: Inget att informera. Ordföranden har inte ännu tagit kontakt med dem ang att slå ihop kommittéerna Utbildning och PR & info.
d) PR- & info-kommittén: Glada nyheter! Många har anmält sig till rasmontern i
Stockholm. Det finns t.o.m reserver. Reklammaterialet finns i Göteborg men det är
inte så mycket. Ordföranden har lite material och ser till att det kommer till användning. Vi måste beställa mer material. Ny blänkare kommer att läggas upp till
rasmonter i Göteborg på My Dog. Christina Haggren har ett bildspel som kan användas. Inger Johansson gör en lista på uppfödare för de som frågar efter det. Det
ska vara rasparad i Stockholm och det går bra att ta en hund från montern ifall man
inte får ihop det.
e) Utställningskommittén: Inget att informera.

§ 8. Eurasierspecialen 2019: Styrelsen har nu fått meddelande från SKK att det blir avslag
på vår ansökan att ändra plats för utställningen. Vi har kvar bokningen i Västervik på 31
stugor.
Eurasierspecialen 2020: Ansökan är klar och platsen är Tidaholm.
Eurasierspecialen 2021: Ansökan måste skickas in senast 181231. Styrelsen bordlägger frågan till nästa möte och alla ska fundera på en plats där utställningen ska hållas.

§ 9. Övrigt:
1. I en motion till årsmötet 2018 tyckte de att Eurasierklubbens logotype skulle ändras. Förslag från styrelsen är att gå ut till medlemmarna och ha en tävling där vi får
fram en ny logotype. Tävlingen kommer att utlysas i nästa klubbtidning.
2. Enligt SSUK:s regler ska hälsoregistret vara öppet för alla medlemmar i SvEuk. Registret kommer att öppnas efter revidering och uppdatering.
3. Lokal är bokad till årsmötet i Linköping 190310. Kallelsen skriver ordföranden ihop
och skickar till klubbtidningen.

§ 10. Nästa möte 2/12 kl 19.30

§ 11. Mötet avslutas kl 20.55.

Ordförande

Sekreterare

Charli Ahl Ludvigsson

Malin Nilsson

Justerare

Pernilla Sellgren

