
Protokoll nr 11/2019 fört vid styrelsemöte fredag den 22 november
kl. 20.00 i Lenhovda. 

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

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 20.15.

§2 Godkännande av dagordning
Det uppgjorda förslaget godkändes.

§3 Val av protokollförare
Till protokollförare valdes Anita Brage.

§4 Val av justerare
Till justerare valdes Josephine Wistrand.

§5 Föregående protokoll
Protokoll 10/2019 godkändes och lades till handlingarna.

§6 Ekonomi
På placeringskontot finns ca 206.000.- och på företagskontot ca 60.000.-.

§7 Inkomna skrivelser och rapporter
Blocket-annons angående att köpa rashund istället för smuggelhund 
diskuterades. Beslutades att skriva om det på hemsidan.

§8 Kommittéerna
a) Avelskommittén
Inget att rapportera.

b) Utställningskommitté
Inget att rapportera.

c)  PR- ,informations- & utbildningskommitté
Kommittén har ännu inte fått bekräftelse på att vi får ha en rasmonter 
på MyDOG men har dubbelkollat att vår anmälan inkommit.
Arbetet med almanackan 2020 har påbörjats.
Schemat är klart till montern i Stockholm. Extra biljetter är beställda. 
Funktionärsfika ordnas av Ariana och Åsa.

d) MH-BPH kommitté
Robert fortsätter att undersöka olika möjlighet att ordna BPH.



e) Redaktionen
Arbetet med tidningen pågår och den kommer ut före jul.

§9 Årsmöte & avelskonferens
Fördelaktigt med en neutral mötesordförande och det beslutades att Ariana 
ordnar det.
Styrelsemöte planeras till fredagskvällen och det är viktigt att styrelsen deltar 
i avelskonferensen. Styrelsen får därmed betald resa och boende fredag till 
söndag.
Beslutades nu att klubben bjuder konferensdeltagarna på lunch under 
söndagen. Se tidigare förslag i protokoll nr 10/2019.

§10 Arbetsordning
En ny arbetsordning behöver utarbetas. Förslag att gå igenom 
Kuvaszklubbens och använda det som passar i Eurasierklubben.

§11 Skötselbok
Beslutades att en skötselbok ska tas fram och erbjudas medlemmarna i stil 
med den som Keeshondringen har givit ut. Amanda ansvarar för att tillfråga 
folk som är duktiga på pälsvård liksom på att skriva och fota.

§12 BPH-sponsring
Beslutades att BPH-sponsringen förlängs med ett år, till 2020-12-31.

§13 Övriga frågor
Gemensam önskan om att våra styrelsemöten/telefonmöten ska hållas korta, 
mer effektiva och starta tidigare.

§14 Nästa möte
Ordförande kallar.

§15 Mötets avslutning
Mötet avslutades kl 21.30.
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