
Protokoll nr 12/2019 fört vid telefonmöte med Svenska
Eurasierklubbens styrelse den 29 december kl.18.00.

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

§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 18.00.

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

§ 3. Val av justerare.
Till justerare valdes Åsa Juntti.

§ 4. Föregående protokoll.
Protokoll nr. 11/2019 godkändes.

§ 5. AU beslut och per Capsulam-beslut.
Beslutades att betala ut reseersättning till Åsa Juntti monteransvarig för Hundmässan i
Stockholm och Nina Klar monteransvarig för MYDog i Göteborg.

§ 6. Ekonomi.
På placeringskontot finns 206.000:-  och 52.000:-på företagskontot.
Obetalda räkningar 40.000:- Vi ser ut att gå minus 6.000:- 7.000:- under 2019,
Det kan dock förklaras med en oförutsedd, hög hyra av utsrällningsplatsen i Västervik,
med kostnad för ny logotyp, sponsring av VM-ekipage m.m.
Årskiftet innebär att det är dags att fakturera de uppfödare som vill stå med i
uppfödarregistret 2020.

            
§ 7. Hänskjutna frågor.

Ordförande mailar arbetsordningen för Kuvaszklubben till alla i styrelsen.
Förfrågan om att arbeta fram en skötselbok har gjorts utan att få svar. Ordförande tar ny
kontakt och har erbjudit sig att hjälpa till med skrivandet om flera bidrar med själva
pälsvårdskunskapen.

§ 8. Inkomna skrivelser och rapporter.
SSUK: Gällande klubbens utställning 2022. Hökensås är en bra inarbetad utställnings-
plats som vi blir sponsrade med men styrelsen beslutade att lägga ut en förfrågan på 



hemsidan och FB om någon har annat förslag på plats och kan jobba med utställningen.
 Ansökan  senast 1februari 2020. CUA Ariana Carlén.
SLU: En hund i Sverige har drabbats av en ovanlig blodsjukdom Hepatozoons canis.

            SKK: Lansering av nya rasfunktioner på Köpahund.se mailas ut till styrelsen.
SSUK: Revidering av regler för agility
SSUK: Fullmäktige 2020 se §13.

§ 9. Kommittéerna.
Avelskommittén: Maja Ärleborg ska genomgå helgkurs för avelsfunktionärer den
1-2 februari 2020. Hon kollar även om intresse finns bland övriga avelskommittén.
Beslut om deltagare vid centrala avelskonferensen 21-21 mars bordläggs.

Utställningskommitté: Specialen 2020 diskuterades. Diskuterades huruvida katalogen
ska säljas fysiskt eller enbart som PDF-fil och om vi endast ska ta förhandsbeställningar.
Kontakt tas med Carina, SSUK, gällande vad kostnaden för Katalog för PC blir per
hund. Förmodligen bör anmälningsavgiften höjas till följd av detta. Det är svårt att ha
försäljning av godis och dricka, dock finns servering i annan regi på platsen. 
Många fler klubbmedlemmar måste hjälpa till på utställningsplatsen, bra om 
uppfödarna pushar sina valpköpare.
Om planen är ledig kommer BPH att arrangeras söndag den 17/5.

PR-,informations- & utbildningskommitté.
Klubbens monter på hundmässan i Stockholm var uppskattad och mycket välbesökt.
10 st. hundar med ägare per dag var i montern i 2 timmars pass. Bra att 2 hundar var i   
montern samtidigt så att en hund kunde gå ifrån en stund om trycket blev för stort.
Eurasierklubben deltog också i rasparaden bägge dagarna.
Frågan lyftes om att minimiåldern på hundarna bör höjas, då det kan vara mycket
påfrestande att sitta i montern för en 9 månaders hund.
Planeringen för montern fyra dagar på MYDOG i början av januari 2020 pågår.
Ordförande rapporterade att hon ska ha uppföljningsmöte med kommittén den 
27 januari för utvärdera hur arbetet med montrarna fortlöpt.

Almanacka 2020 är populär och har skickats till alla medlemmar. Några extra har beställts
 som kan köpas för 75:-/styck. Vikten av att allt tryckmaterial korrekturläses underströks.

MH-BPH kommitté.
Intresset från hundägare och uppfödare att göra BPH har ökat.Vid specialen
den 17/5 planeras ett dubbelt BPH med plats för ca.16 hundar. Anmälan sker
via vår hemsida. Innan beslut kan tas undersöker utställningskommittén om vi får
använda planen även under söndagen.

Redaktionen.
Nummer 4 av tidningen har fått ett mycket bra mottagande.
Bra om vi kunde få med en artikel i klubbtidningen nr 1/2020 gällande TwinDogs 
framgångar. Fannie tillfrågas om detta.

§10. Hälsoregistret.
Registret är klart att publicera och webmaster färdigställer inloggning
och lägger ut på hemsidan. I nuläget ca 15 nya hundar.



§11. Årsmöte & avelskonferens.
Ordförande har tillfrågat potentiell mötesordförande som tyvärr inte kunde.
Sökandet fortsätter och Maja kom med förslag som hon tillfrågar.
Kommittéerna skall maila sin grupps verksamhetsberättelse och plan till ordförande
senast den 7/1, för sammanställning av årsmöteshandlingarna. För motioner som ska
behandlas är stoppdag 14 dagar innan årsmötet, alltså 15 februari. Kallelse till årsmötet
och avelskonferensén ligger i kalendern på hemsidan men en tydligare kallelse ska läggas
på förstasidan där information om motioner också ska finnas med.
Önskvärt är att hela styrelsen är med på både årsmötet och avelskonferensen.
Sekreterare fick i uppdrag att boka logi för styrelsen.
Program för avelskonferensen skall vara klart 15 januari.

§12. Årsmötesuppdrag.
Vår logga är uppdaterad.
Uppfödarna har möjlighet att bjuda sin valpköpare på medlemskap i klubben
med 50% rabatt på ordinarie pris första året. Beslutades att informera tydligare om detta i 
eurasierbladet och på hemsidan.

§13. Representation vid SSUKs fullmäktige 2020.
Representanter från oss högst tre personer.
Ordförande Ariana Carlén, ev. Åsa Juntti och en till kommer att anmälas
från vår klubb.

§14. Kurs i föreningsteknik.
Planeras för Åsa Juntti, Maja Ärleborg Hasselkvist och Inger Johansson tillsammans
 med Carina Lundgren SSUK. Besked väntas från Åsa Juntti om förslag på
lämpliga kursdagar. 

§15. Övriga frågor
Förslag att endast medlemmar ska ha möjlighet att läsa protokollen. Tas upp på nästa möte.

§16. Nästa Möte
Onsdag den 22 januari kl. 18.00.

§17. Mötets avslutning.
Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat kl. 20.00

Protokollförare Ordförande Justerare

Inger Johansson Ariana Carlén Åsa Juntti

 


