
Protokoll nr 8/2019 fört vid telefonmöte med Svenska Eurasierklubbens
styrelsemöte den 25 augusti 2019 kl.19.30

Närvarande: Ariana Carlén, Maja Ärleborg Hasselkvist , 
Inger Johansson, Josephine Wistrand, Pernilla Sellgren,
Amanda Johnsson.

 Adjungerad: Robert Olsson (kassör) t.o.m § 10, Carina Lundgren SSUK
Frånvarande: Nina Klar, Åsa Juntti. Anita Brage.

§ 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 Amanda Johnsson.

§ 4. Sekretess
Ordförande påminde om att det som diskuteras på styrelsemöten
stannar där och endast besluten förs vidare. Klagomål gällande detta 
har kommit in.   

                                                                                         
§ 5.     Motion årsmötet 2019.

Motion från två av våra uppfödare gällande index för eurasier behandlades
 ej vi årets årsmöte eftersom motionen inte kommit till årsmötets kännedom    
Motionen kommer att behandlas på årsmötet 2020 men frågan om intresset
för index kommer att tas upp bland uppfödarna redan under innevarande år.

§ 6. Föregående protokoll: Mötet godkände protokoll nr7/2019.

§ 7. Hänskjutna frågor från föregående protokoll
a) Kursdag Föreningsteknik: Är bestämd till lördag den 23/11 och endast
styrelse och kassör deltar i den.

b) Loggan: Klubbens logga är uppdaterad och går nu att förstora.
                    

c) Lattekoppar med tryck: Beslutades att köpa in 30 st. att kunna sälja
i vår monter på Hundmässan Stockholm och My Dog i Göteborg

d) Broschyr Välkommen Eurasier: Behövs till monter och till uppfödare att  
dela ut till sina valpköpare. Om filen med den tidigare broschyren inte återfinns
så måste en ny broschyr skrivas snarast. Förslag att klubben själv skriver ut på
skrivare istället för hos tryckeri då det blir mycket billigare.

e) Valpbilder Köpa hund: SKKs deadline missades men ordförande har fått
tummen upp att skicka bidrag i efterhand. Det har kommit in en del foton
som skickas vidare till SKK.



§ 8. Ekonomi                                                                                       
Ekonomin är god. På placeringskonto finns 205899:- och på
Företagskontot 76911:-. Vår före detta kassör har avtackats med blommor.

§ 9. Inkomna skrivelser och rapporter
Från SKK: Gällande praxis för tillhandahållande av protokoll.
SKKs rekommendation är att protokoll inte läggs ut på hemsidor.
Förslag från SSUK att ordförande istället endast skriver en ruta om
fattade beslut. Det här diskuteras vidare vid nästa styrelsemöte

Förbjudet att lösa medlemskap i anslutning till årsmötet.

Vi ska vara uppmärksamma på bedrägeriförsök då fejkade mail
förekommer.

Ny domare på eurasier är Maritha Östlund-Holmsten.

Raser som är listade på SRD. Berör inte eurasier.

Hundmässan där bokningstiden för monter är senast 1 oktober

Beskattning av utländska domare. Kopia till utställningskommitén och kassören.

Blankett om rapportering av hund med oacceptabelt beteende.
Kopia till avelskommittén.

Hundkanalen Stina Lundin gör reklam för sina webtjänster men
vi har redan en webmaster.

§10. Kommittéerna
a) Avelskommitté: I kommittén ingår Maja Ärleborg Hasselkvist.
Annika Håkansson och Christel Fredriksson är nya tillskott. Föreslogs att 
 även välja in och lära upp yngre och/ eller mindre erfarna personer i gruppen.

                        Uppfödarmöte planeras till den 24 november i Lenhovda då representant från 
SKKs mentalpool  och SSUK inbjuds. Ordförande kontaktar mentalpoolen.
Agriastatistik och andra uppgifter kommer att skickas ut till sammankallande i 
distrikten  för diskussioner innan uppfödarmötet i Lenhovda.
Hälsoregistret kommer enl.styrelsebeslut att läggas ut på hemsidan.
Tillgängligt för klubbens medlemmar genom inloggning

b) PR-, informations- & utbildningskommitté: Ordförande
kontaktar kommittén gällande monter och broschyren. Vikten av att
 ha ett schema för monterhundarna underströks och att även deltagande
i rasparaden schemaläggs då det är obligatoriskt när man har monter.

c) MH-BPH kommittén: Planer har funnits på att arrangera BPH i samband
 med Överlidaträffen och intresset har varit stort. Det går dock inte få tag

 på någon testledare så det är inte genomförbart i år.
Diskuterades att bekosta utbildning av egen instruktör som har behörighet
att leda BPH.



SSUK har gett eurasierdomare vid samtliga utställningar i egen
regi (4 st.) i uppdrag att göra en anteckning i kritiken på varje hund

     gällande  mentaliteten. Lika som vi har på specialen. Vikten av ett
gott samarbete mellan de båda klubbarna underströks och planen är
att vi får ta del av varandras data.

d) Utställningskommitté. Domare 2020 på Eurasierspecialen blir Gunilla
Sandberg och Ann-Christin Johansson. Plats blir Tidaholm.

            Internetanmälan och katalog för PC diskuterades. Prisuppgifter har
inhämtats men nu informerade  SSUK om att deras anslutna rasklubbar
kommer kunna använda deras programlicens för Katalog för PC till
självkostnadspris.
Årets arbetande Eurasier. (2018): En medlem har hört av sig angående
att inte ha fått pokal och diplom för 2018. F.d. ordförande har lovat att
ombesörja att det levereras. Styrelsen behöver se över rutinerna för Årets
arbetande eurasier så att allt fungerar ordentligt fortsättningsvis.

e) Redaktionen: Ansvarig utgivare är vår ordförande Ariana Carlén.
Ny redaktör är Jonna Kronlid

§ 11.    Övriga frågor
SSUK har föreningsdag och avelskonferens den 26-27/10 på Vätterleden. Gränna  

 med obligatorisk närvaro med 1-3 deltagare per rasklubb.Inbjudan har ännu inte 
skickats ut men från oss kommer minst 2 personer. 
SSUK informerade också att utbildning till certifierad utställningsarrangör
anordnas den 16-17 november. Vår utställningsansvarig ska informeras 
om detta.

§ 12. Nästa möte
Styrelsemöte söndag den 29 september kl.19.30

§13. Mötets avslutning.
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet 22.15.

Protokollförare Ordförande Justerare

Inger Johansson Ariana Carlén      Amanda Johnsson
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