
Protokoll 10 mars 2019

Telefonmöte kl 19.30

Närvarande: Charli Ahl Ludvigsson, Malin Nilsson, Inger
Johansson, Nina Klaar, Pernilla Sellgren och Maja Ärleborg.

Ej närvarande: Christina Haggren

§ 1. Mötet öppnas av ordföranden.

§ 2. Dagordningen fastställs och godkänns.

§ 3. Justerare jämte mötesordföranden: Nina Klaar

§ 4. Förra protokollet gicks igenom utan anmärkning. 

§ 5. Inkomna skrivelser och rapporter:

1. Mail från SSUK, Auktorisationer på exteriördomare. Skickat till 
utställningskommittén. 

2. Mail från SSUK, det är framtaget förslag på texter som kan användas 
när man ska kontakta och bjuda in utländska domare till utställning. 
Skickat till utställningskommittén. 

3. Mail från SKK, de saknar samtliga nummer för 2018 av vår tidskrift 
Eurasierbladet. Sekreteraren har skickat dem till SKK. Fortsättningsvis 
kommer de att skickas till SKK. 

4. Mail från MG-events, en presentation av deras verksamhet. Skickat till 
utställningskommittén.

5. Mail från SSUK, SRD-ambassadörer. Information om hur SKK har 
beslutat att hantera SRD-informationen vid utställningarna framöver. 
Skickat till utställningskommittén. 

6. Mail  från SSUK, att man ska rapportera in ny klubbstyrelse. Det ska 
avvaktas med tills årsmötet har varit. 

7. Mail från SSUK, SRD. SKK har tagit bort SRD Presentatörer och ersatt 
det med SRD Ambassaörer. Skickat det till utställningskommittén. 

§ 6. Ekonomi: Kassören slutar 31/3. Styrelsen har i uppgift att hitta en ny 
kassör.

§ 7. Kommittéerna: 



a) Avelskommittén: Inget att informera.

b) Redaktionen: Inget att informera.

c) Utbildningskommittén: Inget att informera.

d) PR- & info-kommittén: Inget att informera.

e) Utställningskommittén: De har lagt ut på sociala medier att de behöver
ha hjälp på Specialen. 

§ 8. Eurasierspecialen 2019: Inget att informera

Eurasierspecialen 2020: Inget att informera

Eurasierspecialen 2021: Vi har fortfarande inte fått bekräftelse om 
Specialen 2021. Ordföranden kontakter SSUK om det. 

§ 9. Årsmöte 2019: Det är 21 st anmälda till årsmötet och 27 st på 
söndagens avelsmöte. Klubben står för konferenskostnaden och för en del 
av rummet. Ord. pris 1160 kr/pers för dubbelrum och 960 kr för enkelrum. 
Den enskilde betalar 500 kr för dubbelrum och 600 kr för enkelrum. 
Konferenskostnaden är ord. pris 290 kr inkl lunch och fika och den enskilde 
betalar inget för det. För de som bokat rum ingår helpension i rumspriset. 
Ersättning till föreläsarna blir att klubben står för kostnaden till rummet och
resekostnader. Verksamhetsberättelserna ska inkomma snarast. Motionerna 
gick igenom och styrelsen har skrivit rekommendationer. Ordföranden 
ordnar med pokal till årets hund. 

§ 10. Övriga frågor: Inger Johansson och Maja Ärleborg var på SSUK:s 
fullmäktigemöte och informerade lite från det. Det var på förslag att det ska
vara fullmäktigemöte vartannat år och de som väljs in ska sitta i flera år. Det
ska vara nolltolerans mot nätmobbing. Det kommer mer information om 
samrådskonferens mellan klubbarna som ska vara i höst. 

Inger Johansson tar upp att vi måste aktualisera BPH och annonsera på 
hemsida och sociala medier. Hon kontaktar webmaster ang detta. 

§ 11. Nästa möte får den nya styrelsen sätta vid det konstituerande mötet 
som de mest troligt håller 23/3 efter årsmötet. 

§ 12. Mötet avslutas kl 21.15.

Ordförande Sekreterare

Charli Ahl Ludvigsson Malin Nilsson



Justerare

Nina Klaar


