
Protokoll fört vid konstituerande möte med Svenska Eurasierklubbens 
styrelse via telefon söndagen den 7 april 2019 kl. 21.00.

Protokoll nr: 4 / 2019

Närvarande: Ariana Carlén, Maja Ärleborg, Inger Johansson, Anita Brage, 
Josephine Wistrand, Åsa Juntti, Nina Klaar (fr.o.m. § 6), 
Pernilla Sellgren, Amanda Johansson.

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Ariana Carlén hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 21.05.

§ 2. Val av protokollförare
Till protokollförare valdes Inger Johansson.

§ 3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 4. Val av person att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Till justerare valdes Maja Ärleborg.

§ 5. Val av vice ordförande
Till vice ordförande valdes Maja Ärleborg.

§ 6. Val av sekreterare (klubbens officiella adress) och protokollförare
Till sekreterare och protokollförare valdes Inger Johansson. 

Officiell adress
Svenska Eurasierklubben
c/o Inger Johansson
Vävle Gård 1 
635 05 Eskilstuna

§ 7. Val av kassör
Till kassör valdes Robert Olsson som adjungerad ledamot.

§ 8. Firmatecknare
Till att var för sig teckna klubbens firma valdes: 

Ordförande
Ariana Carlén, 880811-2604
Vittskövle Farm 1105
268 90 Svalöv

Kassör
 Robert Olsson, 590430-4853

Surdal 4
471 92 Klövedal

§ 9. Arbetsutskott (AU)
Till att ingå i arbetsutskottet valdes ordförande, vice ordförande och sekreterare.

§10. Val av personer att ingå i avelskommittén



Till sammankallande valdes Maja Ärleborg som själv utser flera personer att ingå i gruppen.

§11. Val av personer att ingå i arbetsgruppen Dandy Walker
Kicki Svalin och Madeleine Andersson omvaldes att ingå i gruppen.

§12. Val av personer att ingå i utbildningskommitté
           Kommittén består idag av Anna Berggren. Beslutades att utbildningskommittén slås ihop 

med PR- & Informationskommittén.

§13. Val av personer att ingå i utställningskommittén
I kommittén ingår Kicki Svalin, Amanda Johansson, Josephine Wistrand och Alice Sjöström.

§14. Val av personer att ingå i PR- & informationskommittén
Kommittén har slagits ihop med utbildningskommittén (se § 12) och består därmed av Nina 
Klaar och Johanna Devert samt Anna Berggren. 
Förslag finns att dela upp ansvaret för rasmontrarna så att Nina Klaar och Johanna Devert 
blir ansvariga för Göteborgsmontern och att Janne Long och Åsa Juntti går in i kommittén 
och ansvarar för Stockholmsmontern.

§15. Val av personer att ingå i MH- & BPH-kommittén
Förslag Åsa Juntti som vill återkomma med svar.

§16. Val av personer att ingå i Eurasierbladets redaktion samt ansvarig utgivare.
Ordförande Ariana Carlén valdes till ansvarig utgivare:

Ariana Carlén, 880811-2604
Vittskövle Farm 1105
268 90 Svalöv

Redaktionen består av Menno Visser och Anna Frisk men fler medarbetare behövs, bland 
annat en redaktör. Ariana Carlén kontaktar Cissi Bäck.

§17. Övriga val
Valphänvisning/ omplacering : Kerstin Olofsson
Medlemsansvarig: Rose-Marie Forsberg
Webmaster: Ariana Carlén

§18. Arbetsordning
Sekreteraren skickar ut arbetsordningen till samtliga styrelseledamöter.

§19. Reseersättningar och andra ersättningar
Reseersättning med 18,50 kr per mil tillämpas. Klubben kan stå för rum och resa vid 
speciella tillfällen ex. utbildning eller representation. Lämpligt att ta upp med styrelsen 
inför varje enskilt tillfälle.

§20. Övriga frågor 
Ordförande informerade att specialen 2021 ej är godkänd av SSUK. SSUK vill ha ett möte 
med vår styrelse angående detta.

Förvaring och förflyttning av utställningsgrejerna inför specialen i Västervik diskuterades 
liksom ev. hyra av bord och stolar till ringarna då sånt inte finns. Utställningskommittén får i
uppdrag att arbeta vidare och det kommer även att diskuteras vidare på nästa styrelsemöte.



Ev. förlängning av BPH-sponsring tas upp på nästa styrelsemöte.

Klubbens kostnad för årsmöte och avelskonferensen blev ca 18000:-.

Sekreteraren fick i uppdrag att få fram böckerna i Föreningsteknik som tillhör klubben så 
alla nya styrelsemedlemmar får var sin.

§21. Nästa Möte
Söndagen den 14 april kl 20. SSUK inbjuds till mötet liksom kassören.

§22. Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet kl. 22.30.

Protokollförare Ordförande Justerare

_______________ _______________ _______________
Inger Johansson Ariana Carlén Maja Ärleborg


