Protokoll nr 6 / 2019 fört vid möte med Svenska Eurasierklubbens
styrelse via telefon söndagen den 5 maj 2019 kl.19.30
Närvarande: Ariana Carlén. Maja Ärleborg Hasselkvist,
Inger Johansson, Nina Klar, Josephine Wistrand, Anita Brage
Pernilla Sellgren, Amanda Johnsson
Adjungerad: Robert Olsson (kassör), Carina Lundgren (SSUK)
under § 7 e) utställningskommittén Kicki Svalin och Alice Sjöström
Frånvarande: Åsa Juntti
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Godkännande av dagordning
Det uppgjorda förslaget godkändes.

§ 3.

Val av justerare
Till justerare valdes Anita Brage.

§ 4.

Föregående protokoll
Föregående protokoll Nr 5 /2019 godkändes.

§ 5.

Hänskjutna frågor från föregående protokoll
a) Ny logga: Sekreterare fick i uppdrag att kolla upp om det går att
uppdatera nuvarande logga. Förslag finns också på ny logga i färg.
b) Djurens dag: PR-Info-&Utbildningsgruppen kontaktar Charli Ahl Ludvigsson
för att få mera information gällande Djurens dag.
c) Annonsering på hemsidan: Kontakt har tagits med Veronica Sörman som
tidigare visat intresse för annons men hon tycks inte längre vara intresserad.
d) Kursdag föreningsteknik: Preliminärt datum 16-17 november.

§ 6.

Inkomna skrivelser och rapporter
a) Anette Essman: Gällande sponsring till para-agility VM i Spanien
vecka 34 i augusti för Kicki Samuelsson med eurasier Essmania´s Emira.
Styrelsen är mycket glad för Kickis skull och beslutade att sponsra med
5000:- om vi till Eurasierbladet får ett reportage med bilder från tävlingen
Ordförande kontaktar skriftligen Kicki Samuelsson.
b) Köpa hund SKK: Vill ha in bilder på eurasier som förmedlar glädje
och inspiration för att skapa ett intresse för rasen. Beslutades att sätta
ut förfrågan på hemsidan så våra medlemmar kan skicka in bilder till
klubben som vi sen kan välja bland.
Övrigt: SBK gällande regelkonferens och tävlingssekreterare.
SKK : För kännedom är nu Anne-Chatrine Edoff godkänd som
gruppallrounddomare för grupp 5.

§ 7. Kommittéerna
a) Avelskommitté: Informerade om arbetet med Hälsoregistret.
Det äldre hälsoregistret kommer att ligga kvar tills vi fått in det nya.
Arbetet med RAS och ett RAS-möte för uppfödare pågår och det gör
även arbetet med att rekrytera folk till kommittén.
b) PR- Info & Utbildningskommitté: Gällande broschyren så
kontaktas Christina Haggren för att kolla upp var filen med broschyren finns
så att flera exemplar kan tryckas upp. Ev. behöver broschyren uppdateras.
c) MH-och BPH-kommitté: Folder med information om BPH har gått
till utställningskommittén för att delas ut på specialen. Ett BPH speciellt
för eurasier planeras. Artiklar gällande BPH kommer i nästa nummer av
Eurasierbladet.
d) Redaktionen: Flera medhjälpare behövs då redaktionen idag består
av endast en person. Kontakt tas med tänkbara medarbetare personligt,
via hemsida och FB. Viktigt att vi får en fotograf till Specialen ev.
får vi köpa denna tjänst.
e) Utställningskommittén – Specialen 2019: Allt är under kontroll.
103 hundar är anmälda varav 12 valpar. Kommissarie: Ariana Carlén
Bestyrelse: Silvana Carlén, Robert Olsson och Jeanette Dyberg.
Ringträning fredag kväll.
Gemensam grillning lördag kväll där klubben står för grillkolen. Fika
kan köpas genom klubben och det finns en restaurang i närheten. Lunch
till 7 personer beställs mot faktura till kassören. Deltagarrosetter beställs till
alla extrakostnad på 2683:-. Bord och stolar har hyrts av Svenska slottsmässor
kostnad ca 1000:-. Kataloger säljs för 40:-st. Sponsringspengar är idag
ca. 900:-. Klubben vill helst ha alla inköp på swish.
Avelskommittén ansvarar för att kritiklapparna gås igenom gällande
mentalbedömning av varje utställd hund.
Bedömningsordningen diskuterades och gängse ordning är BIR först och
därefter avelsklass samt uppfödarklass. I katalogen står BIR sist. Årets
utställning utförs i enlighet med informationen i katalogen och förändringen
görs till nästa år. Diskuterades om klubben kan köpa utställningsadministration
genom SSUK fortsättningsvis, för att underlätta arbetet, då SSUK har SKKs
dataprogram Katalog för PC. Carina Lundgren tar med sig frågan till SSUK.
§ 8.

Ekonomi
Ekonomin är god. Viktigt att få in kvitton på alla utlägg.
SSUK informerade om att ett kort beslutsprotokoll bör skrivas direkt när
ekonomiska beslut tagits mellan styrelsemöten, för att sen tas upp på
nästföljande styrelsemöte. Kassören ska ha tillgång till styrelsegruppens
facebook för att kunna hålla sig uppdaterad.

§ 9.

Övriga frågor
Postade boken gällande föreningsteknik har kommit fram till styrelsens
ledamöter. En bok är kvar hos f.d. styrelsemedlem.

§10.

Nästa möte
Söndag den 2 juni kl. 19.30 då hela utställningskommittén kallas

för att rapportera om specialen.
§11.

Mötet avslutning. Ordförande avslutade mötet kl. 22.30
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