
Protokoll 10 februari 2019

Telefonmöte kl 19.30

Närvarande: Charli Ahl Ludvigsson, Malin Nilsson,
Inger Johansson, Nina Klaar, Christina Haggren.

Ej närvarande: Emelie 
Gustafsson, Maja Ärleborg, Pernilla 
Sellgren

§ 1. Mötet öppnas av ordföranden.

§ 2. Dagordningen fastställs och godkänns.

§ 3. Justerare jämte mötesordföranden: Christina Haggren

§ 4. Förra protokollet gick igenom utan anmärkning. 

§ 5. Inkomna skrivelser och rapporter:

1. Mail från SKK, revidering av regler för agilitytävlingar. 
Styrelsen är informerad och även skickad till webmaster för 
utlägg på hemsida.

2. Mail från SSUK, nominering inför SSUKs fullmäktige. 
Styrelsen är informerad. Eurasierklubbens kandidat sitter en
mandatperiod till. 

3. Mail från SKK, nu kan man söka utställningar för 2021. 
Styrelsen är informerad.

4. Mail från SKK, det finns möjlighet att arkivera klubbtidningar
hos SKK.

5. Mail från SSUK, dags att anmäla delegater som ska närvara 
vid fullmäktigemötet 10/3 Vilsta, Eskilstuna. Vi har 3 st 
anmälda från Eurasierklubben.

6. Mail från SSUK, förfrågan om efterfrågan på CUA-utbildning. 
Skickad till styrelsen och utställningskommittén. 

7. Inbjudan från Chow Chow Ringen, en föreläsning 7/4. Skickad
till webmaster för utlägg på hemsidan. 



8. Mail från en hanhundsägare med frågor om avel. Skickat till 
Maja Ärleborg. 

9. Mail från en medlem med hund med intyg på EPI. Skickat till 
Maja Ärleborg. 

§ 6. Ekonomi: Ordföranden har fått bokslutet från kassören. 
Skickas ut till styrelsen. 

§ 7. Kommittéerna: 

a) Avelskommittén: Det föreslås att hälsoregistret väntas med 
att revideras tills efter uppfödarmötet. Styrelsen godkänner 
det. 

b) Redaktionen: Inget att informera.

c) Utbildningskommittén: Inget att informera.

d) PR- & info-kommittén: Frågan ställs om det är rätt 
information på roll-upsen och svaret är att det gör det. 
Frågan ställs också om det står rätt information på hemsidan
ang antalet uppfödare. Frågan går tillbaka till frågeställaren 
för mer info. 

e) Utställningskommittén: Inget att informera.

§ 8. Eurasierspecialen 2019: Sakerna till utställningen finns hos 
Nina Klaar och frågan ställs hur vi gör med transporten till 
utställningen. Vi funderar på frågan till nästa möte. Inbjudan till 
Specialen är ute. Vad gäller grillningen så finns det en grillplats 
vid lekplatsen på campingen. Styrelsen fixar grillkolen till kvällen.

Eurasierspecialen 2020: Inget att informera

Eurasierspecialen 2021: Inget att informera

§ 9. Årsmöte 2019: Få inkomna anmälningar till mötet. Skickas till 
webmaster för att läggas upp på hemsidan igen. 
Verksamhetsberättelserna ska skrivas och skickas till 
sekreteraren. 

§ 10. Övriga frågor: Inga

§ 11. Nästa möte  10/3 kl 19.30.

§ 12. Mötet avslutas kl 20.30.



Ordförande
Sekreterare

Charli Ahl Ludvigsson Malin 
Nilsson

Justerare

Christina Haggren


