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Protokoll fört vid Svenska Eurasierklubbens Årsmöte den 23 mars 2019.
Plats Vätterleden Motell Gränna
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Charlie Ahl Ludvigsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2.

Justering av röstlängd
Röstlängden justerades. 21 st av mötesdeltagarna var röstberättigade.

§ 3.

Val av årsmötesordförande
Till årsmötesordförande valdes Silvana Carlén.

§ 4.

Styrelsens anmälan av protokollförare
Till protokollförare valdes Inger Johansson.

§ 5.

Val av 2 justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande
skall justera dagens protokoll.
Valda Camilla Svensson och Jeanette Dyberg.

§ 6.

Beslut om närvaro- yttranderätt för personer enl. §7 mom.4
Alla närvarande personer på mötet har yttranderätt.

§ 7.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Ja. Kallelse till årsmötet har i god tid utlysts på föreningens hemsida och andra
digitala medier.

§ 8.

Fastställande av dagordning
Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 9.a Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning samt revisorernas
berättelse
Årsredovisningen genomgicks och godkändes
Balans och resultatredovisning genomgicks och godkändes.
Revisorernas berättelse genomgicks. Allt var i god ordning.
§ 9.b Redogörelse för arbetet med avelsfrågor
Eftersom avelskommittén valde att hastigt hoppa av har arbetet med
avelsfrågor varit vilande en stor del av året.
§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Den redovisade vinsten för verksamhetsåret 27039:- överförs till nytt
verksamhetsår.
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§ 11.

Styrelsens rapport om de uppdrag som föregående årsmöte gett styrelsen.
Föregående årsmöte föreslog framtagande av ny logga eftersom den gamla
inte blev riktigt tydlig på bild. Förslag finns om att utlysa en tävling i vår
klubbtidning med ev. ny logga.

§12.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 13.a Beslut om styrelsens förslag till ny verksamhetsplan för år 2019
Verksamhetsplanen är godkänd.
§ 13.b Föredragning av styrelsens budgetplan.
Rambudget för 2019 godkändes med tillägg att 5000:- ska avsättas till
arbetet med att ta fram nytt RAS.
§ 13.c Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Beslutades att avgifterna ska vara oförändrade:
Huvudmedlem 350:- familjemedlem100:-

§ 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Valberedningens förslag godkändes till samtliga poster.
Till ordförande på 1 år valdes Ariana Carlén (klubbades av Charlie med tanke på jäv)
ordinarie ledamot 2 år valdes Maja Ärleborg
ordinarie ledamot 2 år valdes Anita Brage
ordinarie ledamot 2 år valdes Josephine Wistrand
ordinarie ledamot 1 år fyllnadsval valdes Inger Johansson
ordinarie ledamot 1 år fyllnadsval valdes Åsa Juntti
ordinarie ledamot 1 år kvar Nina Klar
suppleant första 1 år valdes Pernilla Sellgren
suppleant andra 1 år valdes Amanda Johnsson
§ 15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
revisor 1 år valdes Måna Quist Eriksson
revisor 1 år valdes Kristina Niesel
revisorsuppleant 1 år Silvana Carlén
revisorsuppleant 1 år Rickard Nibell
§ 16. Val av valberedning
valberedning 1 år Jenny Sandvall sammankallande
valberedning 2 år Malin Gilborne
valberedning 1 år kvar Patricia Sjölander
§ 17. Beslut om omedelbar justering av § 13-15
Beslutades och genomfördes omedelbar justering av §13, §14 och §15.
§ 18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
Motion nr 1: Det gäller att vi önskar att SKK inför att när man fått
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2 certifikat innan 2 års ålder så är hunden fullcertifierad tills den tar
sitt 3 certifikat eller 2 år och 1 dag, då blir den champion. För hunden
har ju ingen nytta av alla sina certifikat innan den fyller 2 år och 1 dag
och det räcker ju med 3 certifikat för att bli champion.
Underskrivet av Kristina Järpen och Gunnar Mattsson
Styrelens rekommendation: Styrelsen avslår motionen men föreslår
att den skickas in till SKK så att de får hantera den. Vi har inte mandat
att bestämma i denna fråga.
Motionen avslogs av årsmötet
Motion nr 2: Vi vill lämna in en motion till vår rasklubb (eurasier).
Det gäller att vi önskar att SKK inför digitala omdömmen på sina
nationella och internationella utställningar i Sverige.De har detta
system i Norge och Danmark.
Underskrivet av Kristina Järpen och Gunnar Matsson.
Styrelsens rekommendation: Det låter som en bra idé men styrelsens har
inte mandat att bestämma i denna fråga och hänvisar till SKK i stället.
Motionen avslogs av årsmötet
Motion nr 3: Jag har ett förslag som jag tror och hoppas skulle gynna
klubben på sikt. Jag föreslår att alla nya valpköpare(som köper valp genom
uppfödare som är medlem i SVEUK) får ett gratis år som medlem i SVEUK.
Troligen skulle ett antal av dessa bli kvar som medlemmar. Den kostnad
som utskick av tidningen till gratis medlemmar innebär skulle troligen
bäras av de som sedan blir medlemmar.Jag tror det är en bra möjlighet
för klubben att få in nya medlemmar som klubben annars skulle gå miste
om, därför att många inte vet vad det innebär att vara medlem. Uppfödarna
skulle skicka adresser till sina valpköpare till klubben. På så sätt ökar
inte arbetet för klubben marginellt heller. Däremot är det nog få uppfödare
som inte skulle skicka in om det är kostnadsfritt. Och för att inte missa
några nya medlemmar lägger man givetvis ut informationen på hemsidan
så att valpköparen som läst på om rasen kan påminna uppfödarna om det
skulle glömmas bort. Man kan ta ett beslut att prova detta under en 3-4 år
och utvärdera om det ger önskat resultat. Om det inte faller väl ut avslutas
projektet utan extra beslut av medlemmarna då detta redan tagits i det första
beslutet. Vad som anses vara önskat resultat får lämnas till styrelsen att besluta
Hälsningar Camilla Svensson
Styrelsens rekommendation: Styrelsen avslår motionen för att det inte är
ekonomiskt försvarbart för klubben i dagsläge. Men det är en bra idé.
Motionen avslogs av årsmötet. Styrelsen fick i uppdrag att hitta andra
alternativ förenligt med denna motion.
§ 19. Årets Eurasier År 2018
Årets utställnings eurasier: Risangårdens Moltas
Årets arbetande eurasier: Essmanias Emira.
Båda tilldelades varsin pokal och grattades av årsmötet
§ 20. Avtackning avgående styrelsemedlemmar
Avgående styrelsemedlemmar avtackades med blommor.
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§ 21. Mötets avslutande
Mötesordförande Silvana Carlén tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Mötesordförande___________________
Silvana Carlén

Justeras:________________________
Camilla Svensson

Mötessekreterare_________________
Inger Johansson

Justeras:__________________________
Jeanette Dyberg

