
Protokoll nr 9/2019 fört vid telefonmöte med Svenska
Eurasierklubbens styrelse den 6 oktober 2019 kl. 19.30

Närvarande: Ariana Carlén, Maja Ärleborg Hasselkvist,
Anita Brage, Inger Johansson, Josephine Wistrand, Amanda Johnsson.
Adjungerad: Robert Olsson kassör. Under § 8 skrivelse från
Anette Essman var Kicki Svalin närvarande.
Frånvarande: Nina Klar, Pernilla Sellgren, Åsa Juntti.

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet 19.40.

§ 2. Godkännande av dagordning
Det uppgjorda förslaget godkändes.

§ 3. Val av justerare
Till justerare valdes Maja Ärleborg Hasselkvist.

§ 4. Hantering av protokoll
Vi fortsätter att lägga ut protokollen på vår hemsida.

§ 5. Föregående protokoll
Protokoll nr 8/2019 godkändes.

§ 6. Hänskjutna frågor från föregående protokoll
a) Broschyren: Offert från Sibban för 3000 ex. blir kostnaden 4200:- exkl.
moms och frakt. Styrelsen ansåg priset bra. Ordförande skickar PDF-fil gällande
broschyrens innehåll till samtliga i styrelsen för genomläsning och ev. ändringar.

b) Lattekoppar med tryck. Amanda fick i uppdrag att beställa 30 koppar med
vår logga på. Utpris 79:-.

c) Rutiner för årets arbetande eurasier: Anita Brage och Pernilla Sellgren
ansvarar för 2019 års arbetande eurasier.

§ 7. Ekonomi
På placeringskonto finns 205889:-. och på företagskonto 90274:-.
Vi har inte betalt faktura från SSUK på 46970:- (avg.70:-/ medlem och 
10:-/ familjemedlem) och tryckning av Eurasierbladet på 16367:-



§ 8. Inkomna skrivelser och rapporter
Från SSUK: CUA utbildningen: Ingen deltagare från vår klubb.

Inbjudan till SSUKs Raskonferens: Utlagd på hemsidan och till våra uppfödare.

Samverkanskonferens för styrelseledamöter: Ordförande samt Amanda och Josephine
är anmälda.

Ny domare på eurasier är Lisa Molin.

Distansutbildning i föreningsteknik: Inte aktuell för vår styrelse.

Seminarium för domare och utställningsansvariga: Till utställningskommittén.

Föreläsning om hjärtsjukdomar hos hund: Till hemsidan och uppfödarna.

Information om avstängd domare t.o.m. 2020-07-09.

Information om nya FCI Judges Directory: Till utställningskommittén.

Förfrågan från SKK om medlemsavgifter 2020. Styrelsen föreslår oförändrade
 avgifter.

Från Anette Essman gällande uppfödardistrikt 2 där frågorna diskuteras på FB.
Kicki Svalin sammankallande i distrikt 2 kallar uppfödarna till ett telefonmöte.

§ 9. Kommittéerna
a) Avelskommittén:Kommittén färdigställer en inbjudan till Uppfödarmötet i Lenhovda
som läggs ut på hemsidan. 
 Kommittén ska än en gång försöka få tag i försäkringsstatistik att jämföras med Agria

 Beslutades att vid fysiska distriktsmöten står klubben för enklare förtäring.

  Till hälsoregistret har i nuläget inkommit ca 10 nya hundar.

b) PR- informations-& utbildningskommitté: Ingen från kommittén var närvarande
på mötet. Ordförande rapporterade att arbetet med monter och rasparad påbörjats.

c) MH-BPH kommitte: Många eurasierägare är intresserade av att göra BPH men
det är svårt att få behöriga ledare till  arrangemangen. Ett speciellt BPH för
 eurasier anordnas i Nykvarn den 19 oktober dit en av våra uppfödare dragit ihop sina 
valpköpare. Bra om uppfödarna bokar egna BPH på de banor som finns.
Vi ska också försöka få fler artiklar om eurasier på BPH skrivna till Eurasierbladet för
att väcka intresse.



d) Utställningskommittén: Vid Specialen på Hökensås, Tidaholm den 16/5
planeras ev. ett BPH fredag el. söndag. MH-BPH kommittén kollar upp om det
går att ordna.

e) Redaktionen: Eurasierbladet som nyss kommit ut har fått mycket beröm
för fina bilder och trevliga artiklar. Tidning blev tunn eftersom vi fortfarande
får in alldeles för lite material och saknar flera medarbetare.

§ 10 Övriga frågor
Årsmötet för år 2020 diskuterades och meningen är att ha årsmöte med ev. föreläsning
lördag och avelskonferens på söndag. Lämplig plats distrikt 3= Södermanland-Örebro
Stockholm -Uppsala-Västmanland. Beslutades att Inger och Maja undersöker passande
plats och datum.

§11. Nästa möte.
Ordförande kallar till nästa möte.

§12. Mötets avslutades
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet kl. 22.10.

Protokollförare Ordförande Justerare

Inger Johansson Ariana Carlén Maja Ärleborg Hasselkvist


