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Nr 2015/4
Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte.
Herrljunga 2015-04-18

§37. Mötets öppnande
Ordförande välkomnar alla och öppnar mötet.
§38. Kallade: Jane Wall, Linda Rydgren, Pamela Abrahamsson, Olov Hjerpe, Robin
Neumann, Maria Andersson, Nicklas Lundh, Lotta Petré, Annette Berntsson, AnneLie Skau & Maria Söderqvist
Anmält förhinder: Lotta Petre, Anne-Lie Skau, Maria Söderqvist
§39. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastsälldes
§40. Val av protokollförare
Linda Rydgren
§41. Val av justerare
Pamela Abrahamsson & Maria Andersson väljs att justera jämte ordförande.
§42. Föregående protokoll nr:
2015/3 ej klart
§43. Rapporter
Ordförande:
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fokusera på medlemmarna och
ekonomi. Vi behöver utifrån detta lägga en övergripande plan för det kommande
året.
Medlemsansvarig:
Diskussion förs om hur vi ska nyttja, tidning, hemsida och facebook som bäst för att
få till en tvåvägskommunikation med medlemmarna. Vi behöver få input från
medlemmarna så att vi tar beslut som överensstämmer med vad de flesta medlemmarna
vill. Omröstningar kommer införas via hemsidan och vi startar, på förekommen
anledning, med gruppen SLBK tävling på facebook. Det finns önskemål om att
gruppen ska vara tillgänglig för alla leonbergerägare snarare än medlemmar i SLBK.
Styrelsen informerar kommer vara mer aktiv än tidigare. Även via tidningen uppmana
medlemmar att besöka hemsidan då och då för ytterligare och löpande information.
Diskussion förs gällande FB-forum för medlemmar. Styrelsen har som intention att
senare i år åter öppna upp forum för medlemmar. Regler för forumet samt rutiner för
administrering skall först arbetas med och tas fram. Vi börjar med att förbereda oss för
ett generellt forum samt ett forum för FCI anslutna medlemmar.
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Ekonomi:
Ett antal förslag kom upp på årsmötet att se över gällande ekonomi.
Kostnader för medlemshantering, kostnader för och i samband med LB nytt och våra
specialer.
Då övertagande av medlemshanteringen är tung och ska kunna överlämnas till
kommande styrelse så tänker vi ett extra varv innan beslut. Ett annat alternativ är att se
över om det finns externa aktörer som har billigare medlemshantering än SKK.
Ett externt minne alternativt ny dator behövs till kassören så inte allt går förlorat vid
ev. krasch. Samma risk gäller för sekreterardatorn. Olle åtar sig att begära in
prisförslag på två datorer, externt minne och skrivare inför nästa styrelsemöte.
Offerter för tryckning av LBnytt har tagits in och värderats. Det visar sig att vi redan
har ett bra pris hos befintligt tryckeri.
Budgetering ska göras för de olika kommittéerna.
Sekreterare:
Justering av protokoll får numera göras via mail, men även pappersdokumentet ska
justeras.
Internationellt:
Två delegater ska anmälas till Unions mötet. Jane och en person till
åker. Klubben står för kostnaderna för 1 person.
Utställning:
Alla kvarvarande utställningar för i år har ansvariga. Mikaela Persson Wallenius är
ansvarig för domare och ringsekreterare. Kommittéerna får komma med förslag på
domare och ringsekreterare men allt går via styrelsen för beslut. Diskussion förs om
hur vi i framtiden bättre skall uppmärksamma och överlämna priser till de placerade på
guldlistorna samt Working Leos listorna. Olika förslag och aspekter diskuters, kanske
kan framtidens rasspecialer bli att naturligt alternativ? Styrelsen uppdrar åt Nicklas L
att vidare bereda frågan och återkomma med förslag.
Vi diskuterar hur vi ska få tillbaka ”folkfesten” kring våra specialer.
Under utställningsdagen förslås att även aktiva inom andra grenar ska finnas på plats
för att visa upp och kunna berätta om andra aktiviteter med och för Leonberger.
Styrelsen uppdrar åt Utställningskommitteen att jobba vidare med denna fråga.
Möjligheten för icke medlemmar att ställa ut på specialerna diskuteras.
Styrelsen beslutar att icke medlemmar fr.o.m rasspecialen i Karlskoga kommer att ha
möjlighet att anmäla sig och delta.
Anmälningsavgifter för icke klubbmedlemmar; officiella klasser, inkl veteraner 380
SEK/hund. För valpar kvarstår tidigare avgift på 150 SEK/hund. För anmälan till
rasspecial krävs dock giltigt SKK medlemsskap
.
Bordlagt ärende: 2014-05-19 §9, diskussion om att ta bort avel & uppfödarklass valp
då dessa inte är godkända klasser hos SKK.
Beslutas att klasserna kommer finnas kvar.
Bordlagt ärende: 2014-03-31 §10, Pokaler, rosetter och diplom. Nicklas arbetar fram
förslag på alternativ till priser.
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Mentalitet:
Kommittén är under uppbyggnad och flera har redan visat sitt intresse för att vara
delaktiga.
Avel & Hälsa:
Vi saknar deltagare i kommittén och kommer enligt tidigare protokoll
lägga en förfrågan för intresserade på hemsidan.
Klubbtidning:
Vi saknar människor i redaktionen och frågan kommer ställas på
hemsidan för intresserade att ingå i redaktionen. Fortsättningsvis skickas tidningen
som pdf till andra Leonbergerklubbar och till våra rasdomare som finns med i
medlemsregistret. Dessa registreras som hedersmedlemmar i filen från SKK. Dock
utgår i dagsläget tidningen i pappersform till SLBKs valda hedersmedlemmar.
Då tidningen nu även skall distribueras i pdf format måste tidningen innehålla
skrivning gällande att det är olagligt att sprida vidare.
Diskussion förs om att kunna erbjuda tidningen till betalprenumeranter.
.
Tävling: Se Utställning gällande prisutdelning på våra rasspecialer och delaktighet
kring specialer för aktiva inom olika grenar.
Aktivitetsombud: Norrbottens ombud Seija Huhtala och V.Götalands (södra delen)
Johanna Martinsson har avgått.
Lathund ska mailas ut till ombuden över hur admin av hemsidan fungerar så deras
sidor uppdateras vid aktiviteter.
Ombuden behöver uppmärksammas mer och beredas mer delaktighet.
Hemsida: Valphänvisning diskuteras och i samband med detta även en förfrågan om
möjlighet till att söka fodervärd via valphänvisningen alternativt om en sida för
ändamålet kan skapas. Alternativ diskuteras och frågan kommer att återupptas på
kommande styrelsemöte.
Gamla RAS från 2009 finns just nu i arbetsordningen, den tas bort.
Länkar på hemsidan behöver tydliggöras med tex färg, kursiv stil osv
Sponsorer: om man avstår ersättningar som reseersättning, presentkort osv, vilket
innebär en ekonomisk fördel för klubben bör man automatiskt ses som en sponsor. Om
personen så medger skall sponsorn därmed likställas med övriga sponsorer och
uppmärksammas på hemsidan
Bordlagt ärende: 2014-03-13 §33 Gamla fotogalleriet. Zip fil finns i
sekreterardatorn.
Linda förmedlar en kontakt som förhoppningsvis kan hjälpa till. Pamela tar kontakten.
§44. Skrivelser
Inga skrivelser
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§45. Bordlagda ärenden
2014-10-27 §82, hur många rasspecialer ska klubben anordna? Frågan är fortsatt
bordlagd.
§46. Övriga frågor
a) Arbetsgrupp för ev. revidering av stadgar och arbetsordning, Olle ingår i gruppen,
Jane ansvarar för att knyta fler personer till gruppen
b) Medlemsbutik-Annette är intresserad av att vara ansvarig. Frågan ska ställas via
hemsidan vad som bör finnas. Diskuteras vidare via mail.
§47. Nästa möte
Telefonmöte 2015-05-12
§48. Mötets avslutande
Ordförande tackar för ett trevligt möte.

Justeras

Sekreterare

Ordförande Jane Wall

Linda Rydgren

Justerare

Justerare

________________________________________________________________________
Pamela Abrahamsson
Maria Andersson
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