
 1 

 

 

Nr 2015/8 

 

Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte, telefonmöte. 

 2015-08-19 

 

 

 

§ 83.  Mötets öppnande 

 Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

§ 84. Kallade: Jane Wall, Linda Rydgren, Olov Hjerpe, Maria Andersson, Pamela    

            Abrahamsson, Nicklas Lundh, Robin Neumann, Lotta Petré, Annette Berntsson,   

            Anne-Lie Skau och Maria Söderqvist 

            Frånvarande: Linda Rydgren, Robin Neumann, Anne-Lie Skau, Maria  

            Söderqvist & Annette Berntsson 

 

§ 85. Fastställande av dagordning 
            Dagordningen godkändes. 

             

§ 86. Val av protokollförare 

            Maria Andersson 

             

§ 87. Val av justerare 

            Pamela Abrahamsson 

            

§ 88. Föregående protokoll nr:  

2015/6 justerat och utlagt på hemsidan, 2015/7 ej klart. 

 

§ 89.    Rapporter 

 

Ordförande: 

Förslag framtaget gällande forumregler, dessa är utskickade för påsyn till samtliga i 

styrelsen. 

Svar gällande valpförmedling inväntas ff , likaså svar gällande medlemsärende. 

Robin meddelat att han avgår och lämnar sina uppdrag. 

 

Ekonomi: 

Budget för kommande Avel och Uppfödarkonferens sätts till 15 000 SEK. 

Tävlingskommittén ansöker om bidrag till livbojar, styrelsen beviljar inköp. 

Olov lämnar mötet. 

 

Medlemsansvarig: 

Medlemsantalet fortsatt stabilt. 

Webshop startar med ett befintligt externt koncept. 

 

 

Svenska  

Leonbergerklubben 
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 2 

Sekreterare:  

Inget att rapportera    

 

Internationellt:  
Inbjudan till Unionsmötet i Leonberg har inkommit, Jane Wall representerar klubben på 

plats. 

 

Utställning:  
Rasspecialerna kräver mycket ideella insatser. Anmälningsantalet har generellt minskat 

och specialutställningarna har ibland gått med ekonomisk förlust. Frågan om hur många 

specialer vi ska ha per år har även ställts till medlemmarna via röstning på hemsidan, 

majoriteten röstade på 3 st/år. 

Styrelsen beslutar att from 2016 reducera antalet rasspecialer till 3 per år. 

Utställningar 2016: Varberg, Askersund och Sundsvall. Styrelsen ger 

utställningskommittén i uppdrag att ta fram förslag på domare till specialerna 2017. 

Utställningskommitten får i uppdrag att bereda ett förslag på budget till utställningarna 

för 2016. 

                   

Mentalitet:  

Slbks MH bana kräver mer investeringar i både tid och pengar. Samtidigt har intresset för 

att genomföra MH minskat. Styrelsen lämnar åt kommittén för Mentalitet att titta över 

frågan och återkomma i ärendet med olika alternativ för framtida MH och BPH. 

 

Avel & Hälsa:  

Avelsrådet förbereder en Avel och Uppfödarkonferens prel. senare i höst. Ann-Marie 

Krigh ingår numera i Avelsrådet vilket vi är mycket tacksamma för. Uppfödarombudet 

ersätts med ”Kloka Gummor” dit man som uppfödare kan vända sig vid behov.  

Jane Wall kontaktar Emma Ivansson ang. uppdatering kring cancerforskningen. 

 

Klubbtidning:  

Inget att rapportera 

 

Tävling:  

Inget att rapportera 

      

Aktivitetsombud:  

Aktivitetsombudsansvarig kontaktar alla ombud för planering av aktivitet. 

 

Hemsida:  

Inget att rapportera 

           

§ 89.   Skrivelser  

           2015-07-16 M-H.A  ang en ökad trend att i avel använda ED/ HD belastade djur.  

           2015-08-01 M-H.A ang. Bemötande Karlskogaspecialen. 
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§ 90.   Bordlagda ärenden 

           Inga bordlagda ärenden 

           

§ 91.   Övriga frågor 

           Inga övriga frågor 

             

§ 92.    Nästa möte 

            Bestäms via mail 

           

§ 93.    Mötets avslutande 

            Ordförande tackar för mötet 

            

 

 

________________________________________________________________________ 

Ordförande Jane Wall                   Mötessekreterare Maria Andersson 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Justerare Pamela Abrahamsson 


