Svenska Leonbergerklubben
_____________________________________________
Nr 2015/7
Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte, telefonmöte.
2015-07-14
§71. Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§72. Kallade: Jane Wall, Linda Rydgren, Pamela Abrahamsson, Olov Hjerpe,Robin
Neumann, Maria Andersson Nicklas Lundh, Lotta Petré, Anne-Lie Skau, Maria
Söderqvist & Annette Berntsson.
Anmält förhinder: Lotta Petré, Robin Neumann, Maria Söderqvist, Anne-lie Skau.
§73. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
§74. Val av protokollförare
Linda Rydgren.
§75. Val av justerare:
Nicklas Lundh.
§76. Föregående protokoll nr:
2015/6
Ej justerat och ej ännu utlagt.
§77. Rapporter
Ordförande: Inget att rapportera
Sekreterare: Inkommen post ifrån SKK förfrågan om utbildning i föreningsteknik,
information angående, freestyle? Information angående detta läggs ut på hemsidan.
Medlemsansvarig: Inget att rapportera.
Ekonomi: Föreningsekonomi är fortsatt god. Totalt sett finns 150 000 kr på klubben för
närvarande. Sponsors pengar från Boehringer Ingelheim motsvarande 5000SEK kommer att
komma in för genomförd avelskonferens. För att en utställning skall bära sig så bör det vara
minst 45 fullt betalande hundar med 1 domare och 1 ringsekreterare. 16500kr bör klubben få
in för att täcka kostnaderna för en utställning. Bokföringsprogrammet Wisma kan hjälpa till
med medlemshanteringen. Utbildning i programmet och medlemshanteringen kommer att
erbjudas. Olle. H går utbildningen eventuellt en till ifrån styrelsen. Att kunna betala via
Swish har inkommit som förslag. I nuläget kostar det inget men from 2016 blir kostnaden
500 kr/ år samt 2 kr per transaktion. Beslut tas att klubben testar att använda sig utav Swish
året ut.
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Internationellt: inget att rapportera
Utställning:
Karlskoga utställningen, 80 hundar anmälda. Allt är i dagsläget klart inför utställningen.
Maria. A ansluter till mötet. Förfrågan om ansvariga för utställningarna 2016 läggs ut på
hemsidan. En domare tillfrågas om utställningen i Varberg.
Mentalitet:
Nicklas. L står numera som sammankallande
Avel & Hälsa:
Inget att rapportera.
Klubbtidning:
Första numret av tidningen med ny redaktör har fått fint mottagande.
Tävling: Inget att rapportera
Aktivitetsombud: Nya aktivtitesombud för Östergötland Pirkko Andersson. För Västra
Götaland delar Ellinor Tordell samt Malin Ekman på uppdraget.
Hemsida: inget att rapportera.
§78. Skrivelser
Skrivelse om disciplinåtgärd inkommit ifrån SKK
§79. Bordlagda ärenden
Planering för rasspecialerna bordläggs.
§80. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§81. Nästa möte
25/7-2015 ett fysiskt möte.
§82. Mötets avslutande
Ordförande tackar för ett trevligt möte.
Justeras

Ordförande Jane Wall

Protokollförare

Linda Rydgren

Justerare
_____________________________
Nicklas Lundh
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