
Protokoll nr 7 / 2019 fört vid telefonmöte med Svenska Eurasierklubbens
styrelse den 2 juni 2019 kl.19.30

Närvarande: Ariana Carlén, Maja Ärleborg Hasselkvist (t.o.m. §8), Anita Brage,
Inger Johansson, Josephine Wistrand, Åsa Juntti, Pernilla Sellgren,
Amanda Johnsson.

 Adjungerad: Robert Olsson (kassör). Under § 8 d) Utställningskommittén
Kicki Svalin och Alice Sjöström.
Frånvarande: Nina Klar

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat kl.19.35

§ 2. Godkännande av dagordning
Det uppgjorda förslaget till dagordning godkändes.

§ 3. Val av justerare
Till justerare valdes Josephine Wistrand.

§ 4. Föregående protokoll
Föregående protokoll Nr 6 / 2019 godkändes.

§ 5. Hänskjutna frågor från föregående protokoll
a) Loggan: Loggan som finns tillgänglig går inte att uppdatera
på ett enkelt sätt utan det kommer att bli dyrt. Kollar med
redaktionen om de har en mera högupplöst logga.

b) Kursdag föreningsteknik: Planerad kursdag 23-24 november.
Om SSUK kan medverka då. Ordförande kontaktar SSUK igen.

c) Övrigt: SKK vill ha in bilder till Köpa Hund. Stopp datum är
passerat men ordförande ansöker om förlängning och lägger även
ut på hemsidan att vi vill ha in foton från medlemmarna.

§ 6. Ekonomi
Ekonomin är god. På placeringskonto finns 205899:- och på
Företagskontot 58520:-. Preliminärt gick utställningen med en ordentlig vinst.
950:- är utbetalt arvode för foton och artikel från specialen
till Eurasierbladet.
Anmälningsavgift på 385:- har återbetalts efter förfrågan p.g.a. sjukdom.

§ 7. Inkomna skrivelser och rapporter
Tack brev från Kristina  Samuelsson gällande sponsring till para-agility.
Kristina kommer att ta bilder och skriva artikel från resan/tävlingen i vår
klubbtidning.

Från SKK gällande information var officiella resultatlistor m.m.
ska skickas. Vidarebefordras till utställningskommittén.
Justerat dokument gällande exteriördomare.
Skrivelse gällande Rökförbud på utställningsplatser



Kallelse till Sveriges hundungdoms årsmöte.
Information gällande bedrägerier 
Beslut från Disciplinnämndens sammanträde. Vår ras diskuterades inte.

SKK PLAY för uppfödare visas torsdagen den 19 september
kl. 19.30. Ämne. Ska jag deklarera min hunduppfödning? Kostnader m.m.
Information om programmet läggs ut på vår hemsida.

Agria Breed Profiles Statistik år 2011-2016. Efter tolkning
av statistiken och jämförelse med äldre statistik ska den
läggas ut som vägledning vid avelsarbetet.

§ 8. Kommitteérna
a) Avelskommitté.  En skrivelse kommer att gå till uppfödarna med
information om vad kommittén behöver hjälp med just nu.
Förslag finns att det ska finnas sammankallande uppfödare i de olika länen.

b) PR-Info & Utbildningskommitté. 
Ej klart med brochyren. 

c) MH- och BPH- kommittén
Arbetar med att få till ett BPH för vår ras. Återkommer med förslag på ort.

d) Utställningskommitté
Utställningsplatsen var bra och själva utställningen flöt på.
103 hundar var anmälda varav 15 st uteblev. Bra organiserat
men fler funktionärer behövdes framförallt till utdelningen av priser. Viss 
irritation uppstod när det bröts för lunch så nästa år bör lunchen läggas senare.
En del gruff i ringen  bland hanhundarna uppstod men inget så allvarligt
att domaren behövde bryta. Utanför ringen fanns flera hanhund
med inte acceptabelt beteende.
Katalogen gick back och nästa år bör vi ta 50:-/st.                                   
Lottförsäljningen gick bra. Till nästa år har vi 4 lottringar i stället för 3 om vi har 
tillräckligt med priser. Swish funkade bra men svårt att veta vad som inhandlats

                        så flera olika swish önskas till nästa år, gärna med olika QR-koder. Det som blev
                        kvar från serveringen köptes in av Kuvaszklubben till inköpspris. 

Tälten måste ses över till nästa utställning.Antingen köps tält av bättre kvalitet
eller så hyr/lånar vi av Kuvaszklubben.
 Sammankallande i utställningskommittén fick i uppdrag att kolla 
kostnaden för att inköpa programmet Katalog för PC som under lättar mycket
 av det manuella jobbet.

e) Redaktionen
Är fortfarande helt underbemannad. Består i dag av en person  från
Holland som jobbar med layouten och kan inte vara redaktör p.g.a.
språket. Får han inte hjälp snarast kommer tidningen att förminskas
och i förlängningen läggas ner. Annonser om hjälp läggs ut på
Facebook och hemsidan igen.

§ 9. Övriga frågor
Prylar med eurasiermotiv föreslogs. Typ lattekopparna
som fanns som pris på specialen. Amanda kollar upp var man 



kan köpa dessa och till vilket pris. Kopparna kan säljas i vår
monter både i Stockholm och Göteborg samt på specialen.

§ 10. Nästa möte.
Ordförande kallar till nytt möte i höst om inget akut uppstår Frågor som kommer upp 
under sommaren tas i styrelsegruppen på Facebook.

§ 11. Mötets avslutning
Ordförande tackade mötesdeltagarna och önskade trevlig sommar.
Därefter avslutades mötet kl. 21.50

Protokollförare Ordförande Justerare

Inger Johansson Ariana Carlén      Josephine Wistrand
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