
Protokoll nr 10 /2019 fört vid telefonmöte med Svenska
Eurasierklubbens styrelse den 10 november kl.19.00.

Närvarande: Ariana Carlén, Maja Ärleborg Hasselkvist,
Anita Brage, Inger Johansson, Josephine Wistrand, Amanda Johnsson
och Pernilla Sellgren.
Adjungerad: Robert Olsson (kassör) och Carina Lundgren (SSUK)
Frånvarande: Nina Klar och Åsa Juntti.

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 19.00.

§ 2. Godkännande av dagordning
Det uppgjorda förslaget godkändes.

§ 3. Val av justerare
Till justerare valdes Pernilla Sellgren.

§ 4. Föregående protokoll
Protokoll nr. 9/2019 godkändes.

§ 5. Ekonomi
På placeringskontot finns 206.000:- och 73000 på företagskontot.

            Kommittéerna fick i uppdrag att lämna in budgetförslag till kassören,
så att han kan göra en budget för 2020.

§ 6. Hänskjutna frågor
Broschyren är beställd 3000 ex med ett tillägg om pälsvård.
Lattekoppar och broschyr skickas till Jan-Erik Long.
Finns för avhämtning i vår monter på Stockholms Hundmässa  då hälften
ska vidare till MyDOG i Göteborg.

§ 7. Inkomna skrivelser och rapporter.
Ordförande rapporterade från SSUKs samverkansskonferans.
Reviderade typstadgar från SSUK finns nu att läsa på vår hemsida.
Alla klubbens ärenden måste gå genom SSUK. Det går alltså inte att vända sig till
SKK direkt. 
SSUK firar 20 år och en jubileumsskrift ska utges, där rasklubbarna ska reflektera över
tiden som varit. Mer info kommer från SSUK.
SSUK har också startat en blogg som rasklubbarna bör lyfta. Medlemmar uppmanas
skicka in bilder till SSUKs galleri.
 Alla skrivelser från SSUK måste bekräftas.



Keeshondringen har givit ut en liten bok om grundläggande skötsel, pälsvård
m.m. av keeshond som säljs till medlemmar. Diskuterades huruvida SvEuk ska
göra något liknande och beslutades att Amanda beställer ett exemplar av boken.

SKK skrivelse gällande beskattning av utländska domare: Till kassören.

SSUK utbildning: Diplomerad Avelsfunktionär 1-2 februari och 
Avelskonferens den 21-22 mars. Bra för klubben att ha utbildade
funktionärer. Avelskommittén fick i uppdrag att komma med förslag på deltagare.

SLU: Är import av hundar en bra avelsstrategi:Till styrelsen.

SSUK gällande stipendier till funktionärer och seminarier för utställnings-
ansvariga: Till utställningskommittén.

§ 8. Kommittéerna
a) Avelskommittén:  Distrikten har skickat in protokoll från sina möten
(saknas distrikt 3) Meningen är att uppfödarna ska ta del av varandras
protokoll och att avelskommittén gör en sammanställning.

 Avelskonferens kommer att hållas den 1 mars i samband med årsmötet
den 29 februari 2020. Se § 12 Årsmötet.

b) Utställningskommitté: Josephine och Amanda är intresserade av
CUA- utbildningen som anordnas av SSUK 18-19 april 2020.

c) PR-,Informations-& utbildningskommitté
Gällande montern i Stockholm så kommer det att köpas in godis till hundarna
och besökare. Funktionärer i monter kommer att bjudas på enklare fika. Beslutades att
inköp för 1000 kr per monter är okej utan styrelsens godkännande
Extra biljetter kommer att beställas. Till lördagen är bemanningen av hundar
klar. Söndag fattas någon hund.
Kassören har ännu inte fått faktura från MyDOG. Ordförande kollar med Nina.
SSUK ersätter vår monterhyra både i Stockholm och Göteborg om vi sätter upp
SSUK-skylt samt skickar bild på montern med skylten i efteråt.

d) MH-BPH kommittén: Fler och fler visar intresse för BPH. Det kommer reportage
och information i nr 4 av Eurasierbladet. Särskilt uppmärksamhet till Sorschies
Kennel som uppmuntrat sin valpköpare till BPH och har flest testade hundar i år.
BPH i samband med Eurasierspecialen diskuterades. Det smidigaste är att delta i BPH
på plats där det regelbundet arrangeras men Robert undersöker möjligheten att få
funktionärer till Hökensås den 17 maj.

Redaktionen: Nu ingår även Fannie Rydell som skrivit flera trevliga artiklar till vår      
klubbtidning.

§ 9. Hälsoregistret
Frågan om äldre hundar över 10 år vid diagnos diskuterades. Beslut fattades
att ta med alla hundar oavsett ålder då även de är viktiga för statistiken. Hälsoregistret 
kommer att läggas ut efter nyår och Ariana fixar det rent praktiska på hemsidan.



§10. Föreningsteknik & uppfödarmöte i Lenhovda.
Styrelsemöte planeras till fredag kväll den 22 november.
Kursen i Föreningsteknik börjar kl.10 lördag 23 november.
Ordförande och kassör hjälps åt att ordna lunch och fika.
Uppfödarmötet är inställt p.g.a. lågt deltagarantal. Maja meddelar
anmälda deltagare.

§11. Reseersättningar
Beslutades att styrelsen ska få reseersättning vid fysiska styrelsemöten,
utbildning och representation.Skatteverkets belopp gäller vilket för närvarande
är 18,50 kr per mil. Kassören tar fram en reseräknings-blankett.

§12. Årsmötet
Den 29 februari är Vilsta Sporthotell i Eskilstuna bokad för årsmöte hålls
kl. 11. Efter mötet kommer eftermiddagen att ägnas åt avelskonferens.
Konferensen fortsätter sedan söndag 1 mars till ca. kl. 15-16. Stugor och rum finns
att boka. Förslag är att deltagarna bjuds på fika bägge dagarna men får bekosta lunch själva.
Förslag från Carina att även inbjuda aktuella uppfödare av eurasier som i nuläge inte 
är medlemmar i SvEuk till konferensen. Avelskommittén tar fram underlag.

       Sekreterare tar emot anmälan till både årsmötet och avelskonferensen.
           Annons kommer i nr 4 av Eurasierbladet och mer info läggs sedan ut på hemsidan

och Facebook.
 

§13. Nästa möte
Planeras i Lenhovda fredag den 22 november.

§14. Mötets avslutning
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet 22.30.

Protokollförare Ordförande Justerare

Inger Johansson Ariana Carlen Pernilla Sellgren



 


