
Protokoll fört vid möte med Svenska Eurasierklubbens
styrelse via telefon söndagen den 14 april 2019 kl. 20.00

Protokoll nr:       5 / 2019

Närvarande: Ariana Carlén, Maja Ärleborg, Inger Johansson, 
Nina Klar, Josephine Wistrand (t.o.m. § 6), Åsa Juntti, Anita 
Brage, Pernilla Sellgren, Amanda Johnsson
Adjungerad: Robert Olsson

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och då speciellt till Robert Olsson vår kassör. 
Styrelsen presenterade sig och därefter öppnades mötet.

§ 2. Godkännande av dagordning.
Ordförande förslog att Företrädande av förening skall ha § 8 och Förenings-
teknik § 9. Övriga frågor § 10. Nästa möte § 11. Mötets avslutning § 12. Med 
denna ändring godkändes dagordningen.

§ 3. Val av justerare
Till justerare valdes Nina Klar.

§ 4. Föregående protokoll
Protokoll nr 4 / 2019 godkändes.

§ 5. Ekonomi
Kassören redogjorde för klubbens ekonomi som är god.

§ 6. Inkomna skrivelser och rapporter
Sekreterare skickar efter tre böcker i föreningsteknik.

Sekreteraren har anmält sig som klubbens rasklubbsfunktionär till SSUK.
Uppdatering av ny styrelse har skickats till SKK och SSUK.

Presentation av ny HD-utredning lördagen den 11 maj kl. 11-14. Plats: 
Hamiltonsalen, SKKs kansli i Rotebro. Max 2 personer/klubb. Presentationen 
läggs ut på PDF-fil på skk.se. Även den muntliga redovisningen filmas och 
ses på skk.se. Vi återkommer med person som ev. deltager.

Beslut från Disciplinnämnden. Fanns inga ärenden som gällde eurasier.

Information från SBK och Svenska Hundfreestyleklubben gällande 
regelrevidering som kommer gälla 2022. Vid intresse kolla hemsida SBK och 
SFHK.

SLU forskar om vi hundägare borstar tänderna på våra hundar.
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§ 7. Kommittéerna

a)  Avelskommittén 
Hälsoenkäten är färdig och efter godkännande av styrelsen kommer den att 
läggas ut på hemsidan och i Eurasierbladet. Vice ordförande skriver en artikel 
som matchar enkäten i tidning. Helst ska enkäten skickas med som lösblad om
det funkar. Det är tänkt att enkäten ska finnas som fast sida i alla nr. av 
tidningen i fortsättningen. Den går också att fylla i digitalt direkt på hemsidan 
eller mailas in. Det går också bra att använda postlåda och frimärke.

  b)     PR-, info- & utbildningskommittén
Kommittén består av: Sammankallande Nina Klar, Johanna Devert, Anna 
Berggren, Åsa Juntti, Jan-Erik Long och Charli Ahl Ludvigsson. Ordförande 
har informerat Anna om hopslagningen av kommittéerna. Jan-Erik och Åsa 
kommer att ha ansvar för Stockholmsregionen.

c) MH- & BPH-kommittén
Sammankallande är Åsa Juntti som tillsammans med Robert Olsson ingår i 
gruppen. Uppgiften att matcha BPH på olika sätt, ex. anordna speciella BPH 
för eurasier. Sprida kännedom genom folder och FB. Hela styrelsen bör hjälpa
till med detta på olika sätt. Nina skriver en artikel och Åsa sammanställer en 
informationstext om BPH till tidningen. Robert Olsson åtog sig att undersöka 
om vi kan få foldrar från SKK. Kommittén får också i uppdrag att skriva en 
arbetsordning.
För att jämförelsen i spindeldiagrammet ska vara korrekt behöver ca 200 
eurasier beskrivna. Idag är det 96 st.
Sponsringen av BPH förlängs till 31/12 2019 och informationen ska ut i 
Eurasierbladet och hemsida

d) Utställningskommittén
Utställningsplatsen diskuterades och kommittén fick i uppdrag att undersöka 
möjligheten att alternera olika utställningsplatser runt om i landet.

Specialen 2019. Bord och stolar finns inte, måste ev. hyras in.
Utställningsmaterial förvaras hos Nina Klar som tillsammans med 
utställningskommittén kommer överens om hur det ska transporteras till 
Västervik. Någon måste ansvara för att från domarkritiken lägga ihop antalet 
A, B, C, D för statistik som visar domarens åsikt om hunds mentalitet.
Tre personer måste vara Bestyrelse för utställningen och en av dessa måste 
vara på plats. Ingen i bestyrelsen får ha någon personlig anknytning till någon 
deltagande hund. Beslutades att Ariana Carlén och Robert Olsson ingår i 
bestyrelsen. En person vakant. 
Specialen 2020. Utställningsplats Hökensås Tidaholm
Specialen 2021 är godkänd och utställningsplats Hökensås Tidaholm

   e) Redaktionen
Eurasierbladet saknar redaktör. Annons om nya medarbetare har lagts ut på 
hemsidan och FB.
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§ 8. Företrädande av förening
Som komplettering till tidigare beslut om firmatecknare (se protokoll 4/19)
beslutade styrelsen att utse Ariana Carlén (880811-2604) och Robert
Olsson (590430-4853) att oinskränkt företräda föreningen var för sig.

Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda 
föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse behörighetsadministratör
och företagsanvändare i föreningens internetbank.

§ 9. Föreningsteknik
SSUK erbjuder sig att arrangera en kurs i föreningsteknik för styrelsen. 
Föreslagen plats är Småland-Ölands Kennelklubbs lokal i Lenhovda som får 
disponeras kostnadsfritt. Förslag på olika datum läggs ut på styrelsens FB av 
ordförande.

§ 10. Övriga frågor
Ev. ny logga frågan får en egen punkt på nästa styrelsemöte.

PR-gruppen fick i uppdrag att trycka flera broschyrer med information
till nya och gamla medlemmar. Ev. måste broschyren uppdateras före

            tryckning.

Veronica Sörman har tidigare frågat om annonsering på vår hemsida. 
Ordförande kontaktar henne.

 
Sekreterare kollar upp om SKK får vår klubbtidning automatiskt.

CUA-utbildning erbjuds. Åsa Juntti är intresserad om dispens från
kravet om ringsekreterarutbildning ges. 

Charli Ahl Ludvigsson har tidigare erbjudit sig att ansvara för monter på 
Jägersro travbana vid Djurens Dag den 24/8 2019. Frågan får en egen punkt på
kommande styrelsemöte.

§ 11. Nästa möte
Söndag den 5/5 kl. 19.30. Utställningskommittén inbjuds samt kassör och 
SSUK.

§ 12. Mötets avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat kl. 22.45.

            Protokollförare Ordförande Justerare

           Inger Johansson Ariana Carlén Nina Klar
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