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Nr 2015/2 Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte,    

                      telefonmöte 2015-03-27 

 

 

§12 Mötets öppnande 

       Ordförande hälsar alla välkomna till det första ordinarie styrelsemötet. 

 

§13 Kallade:  

       Jane Wall, Pamela Abrahamsson, Linda Rydgren, Maria Andersson, Lotta Petre, Olle  

       Hjerpe, Nicklas Lund, Robin Neumann, Annette Berntsson, Anne-Lie Skau, Maria   

       Söderqvist 

       Anmält förhinder:  

       Anne-Lie, Maria S,  Annette, Robin ansluter vid §18 Utställning. 

       Frånvarande: -  
 

§14 Fastställande av dagordning 

       Dagordningen fasställdes 

             

§15 Val av protokollförare 

       Linda Rydgren      

 

§16 Val av justerare 

       Pamela Abrahamsson väljs att justera protokollet jämte ordförande 

 

§17 Föregående protokoll nr:   

       Inväntas från föregående styrelse och 2015/1 ska skickas för justering. 

 

§18 Rapporter 

 

       Ordförande: 

       Påminner återigen om tystnadsplikten som är ålagda de som arbetar för klubben som     

       funktionärer i styrelsen.     

     

       Sekreterare: 

       Kontakt med tidigare sekreterare för att få tillgång till dator och pärmar. 

       Adressändring har gått till post. Nya styrelsesammansättningen inrapporterad till  

       SKK. Överlämnat material från tidigare styrelse finns just nu hos Ingela Westphal,  

       Nicklas Lundh och sekreterarens saker kommer till Pamela under helgen. 

    

       Internationellt:   

       Kontaktuppgifter för nya styrelsen mailad till International Leonberger Union. 

                    

       Ekonomi:  
       Nya rasdatafiler beställda till programmet LatHunden. Uppdatering 1000:- 

       Porto beställt, 100 st ekonomifrimärken för 670:- 

Svenska  

Leonbergerklubben 
_____________________________________________ 
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       Då kassören inte var på plats för det konstituerande mötet har protokoll och bilaga  

       postats till Olov Hjerpe för medtagande till Nordea.  

       Enligt protokoll 2014-12-22 §107 ska SKK ha en ras & specialklubbskonferens  

       och anmäld till denna är Mikaela Persson Wallenius. Kostnad 1200:- 

 

       Utställning:  
       Utställningen i Arninge, Stockholm är helt förberedd. 

       Utställningen i Lidköping 2015-05-01 är under förberedande. Camilla Johansson  är  

       ansvarig för Lidköping kommittén. Sista anmälan förlängd till 2015-04-25. Detta  

       innebär att PM inte kommer vara medlemmarna tillhanda 1 vecka innan  

       utställningsdag vilket normalt sett ska ske.  

 

       Tidigare beslut i protokoll 2015-01-19 §8 Avgifterna för 2015 fastställdes till 300  

      kronor för vuxen hund samt 150 för valp och veteraner. 

      Enligt årsmötesbeslut 2012 §17 proposition 1: Veteraner anmälda i veteranklass, ska  

      deltaga gratis från 8 års ålder. Årsmötets förslag bifölls. 

      Därav justeras priset till 0 kronor igen. 

         
      Kristina Truedsson fortsätter sammanställa kritiker till hemsidan, dock behövs fler  

      som hjälper till. 

      Fodersponsor för övriga utställningar ska sökas. Pokal & rosettkostnader ska ses  

      över. Annonser för kommande två utställningar behöver skapas till tidningen. 

      Ev. har ett fel upptäckts i en av  guldlistorna för 2014 och kommer i så fall att  

      framgent justeras. 

 

      Medlemsansvarig: 
      2015-03-23 är vi 734 medlemmar. Medlemshanteringen ses över och ev. kommer  

      den skötas av SLBK framöver då detta är en stor kostnad via SKK   

  

      Mentalitet: 

      Mikaela Persson Wallenius och Nicklas Lund har erbjudit sig att vara med i  

      kommittén.    

      Diskussioner om BHP förs.  

      Nicklas, Robin och Olle gör en sammanställning och nulägesrapport av projektet  

      MH-bana Nossebro som underlag för vidare arbete inom området mentalitet. 

      En översikt av funktionärer som utbildats i klubbens regi ses över. Det kan komma att  

      behövas fler funktionärer i närområdet kring Nossebro. 

 

      Avel & Hälsa: 

      Hälso & avelskonferensen 2015-03-22 var mycket uppskattad av medlemmarna.  

      Sammanställning av konferensen kommer att göras. 

      Mikaela Persson Wallenius tackar nej till att arbeta vidare i kommittén men  

      kommer engagera sig i andra kommittéer. Märta Brandts tackar nej till att arbeta  

      vidare i kommittén.  

       

      Klubbtidning: 

      Nya kontaktuppgifter inrapporterade till tryckeriet. 
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      Offertförfrågan skickad till tryckerier utomlands. 

      Kontakt är tagen med tidningens nya redaktör Peter Sjölund som ser fram emot  

      arbetet med tidningen. En ny redaktion behöver sökas. 

 

      Aktivitetsombud: 
      Kristina Truedsson har tackat ja till att vara sammankallade för ombuden.      

      Presentation ska skickas och ombuden ska tillfrågas om de vill arbeta vidare för  

      klubben. 

 

      Tävling: 

      Marre Stigell har tackat ja till att arbeta vidare som sammankallande. 

      Motionen gällande vattenchampionat kommer att behandlas med hjälp av  

      motionärerna Birgitta Strömberg och Lena Svensson 

      Christina Utbult har tackat ja till att arbeta kvar inom viltspår. Vatten är i dagsläget  

      vakant. 

           

      Hemsida: 
      Genomgång och uppdatering av hemsidan pågår. 

      Webbhotellet står nu skrivet på klubbens officiella adress – sekreterarens. 

 

§19 Skrivelser: 

       Inga inkomna skrivelser 

 

§20 Bordlagda ärenden 

       2014-11-10 §90, fråga om LPN provtagning kommer fortgå på specialerna. Då  

       provtagning för LPN1 var nytt uppmanade Leonbergerunionen till aktiviteter i syfte  

       att öka testning och SLBK valde att sponsra LPN1 provtagningar på specialerna. I  

       dagsläget är LPN1 och LPN2 att likställa med övriga hälsoaspekter inom rasen,  

       vilket vi konstaterar ligger på ägarens/uppfödarens ansvar. Beslut togs    

       enhälligt att klubben ej skall fortgå med provtagning. 

 

       2014-10-27 §82, hur många rasspecialer ska klubben anordna?Frågan bordlades till  

       nästa styrelsemöte. 

 

       2014-05-19 §9, diskussion om att ta bort avel & uppfödarklass valp då dessa inte är  

       godkända klasser hos SKK. Frågan bordlades till nästa styrelsemöte. 

 

       2014-03-31 §10, Pokaler, rosetter och diplom. Frågan bordlades till nästa  

       styrelsemöte. 

 

       2014-03-13 §33 Gamla fotogalleriet. Zip fil finns i sekreterardatorn. Frågan  

       bordlades till nästa möte. 
  

§21 Övriga frågor 

       Delegater som åker på KF  (Kennelfullmäktige) 2-4 oktober är Linda och Olle.  

       Suppleanter är Pamela och Jane. 
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§22 Nästa möte 

       Ett fysiskt möte med alla styrelsemedlemmar planeras under april-maj månad. Beslut  

       tas via mail. 

 

 §23 Mötets avslutande 

        Ordförande tackar för ett trevligt möte. 

            

      Justeras     Sekreterare 

 

________________________________________________________________________ 

Ordförande Jane Wall                                     Linda Rydgren 

 

 

      Justerare 

 

________________________________________________________________________ 

Pamela Abrahamsson 

 


