Svenska
Leonbergerklubben
_____________________________________________
Nr 2015/9
Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte, telefonmöte.
2015-09-23

§94. Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§95. Närvarande: Jane Wall, Olov Hjerpe, Linda Rydgren, Maria Andersson, Pamela
Abrahamsson, Mia Söderqvist, Nicklas Lundh.
Anmält förhinder: Lotta Petré, Annette Berntsson, Anne-Lie Skau.
§96. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
§97. Val av protokollförare
Linda Rydgren
§98. Val av justerare:
Pamela Abrahamsson jämte ordförande Jane Wall
§99. Föregående protokoll nr:
2015/7 justerat och utlagt på hemsidan, 2015/8 justerat och ska läggas ut på
hemsidan.
§100. Rapporter
Ordförande:
Beslut tas: att styrelsen skall skicka in ytterligare en skrivelse kring ett medlemsärende
till SKK.
Nuvarande arbetsordningen är otydlig gällande kommittéernas och styrelsens respektive
ansvar och uppdrag.
Beslut tas: att arbetsordningen skall revideras i syfte att öka inflytandet och
engagemanget hos den enskilde medlemmen och för att på så sätt bättre spegla klubbens
karaktär som ideell förening.
Utifrån diskussion kring möjlighet till inflytande och engagemanget för den enskilde
medlemmen.
Beslut tas: Att styrelsen skall verka för att uppdra åt kommittéerna att initialt bereda
frågor och ärenden, när så är möjligt, inför vidare hantering av styrelsen.
Beslut tas: att ett FB-forum skall öppnas med Olle Hjerpe som moderator.
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Ekonomi:
Ekonomin för klubben är för närvarande god, 127.000 kr på postgirokontot.
Önskemål ifrån kassören är att utställningsredovisningen behöver bli tydligare framöver.
Högboutställningen har gått back och en fullständig sammanställning för de genomförda
utställningarna år 2015 utlovas. Linda lämnar mötet och Maria tar över som
mötessekreterare.
Medlemsansvarig:
Frågan har tagits upp om medlemskommitté på hemsidan och intresset att ingå i en sådan.
Ingen har anmält sitt intresse.
Fråga angående medlemsmöte med en föreläsning, frågan har gått ut till
aktivitetsombuden där endast 1 svarat att intresse saknas. Resterande har inte svarat alls.
Frågan har ställts till medlemmarna på hemsidan och intresset är lågt.
Förslaget läggs vilande i väntan på ett ökat intresse.
Sekreterare:
Inget att rapportera.
Internationellt:
Inget att rapportera.
Utställning:
Årets sista specialutställning är genomförd.
Mentalitet:
Inget att rapportera.
Avel & Hälsa:
Datum för uppfödarkonferensen är fastställt till den 14 februari 2016
Utbildning ang HD index, Jane och Nicklas deltar.
Anne-Marie Krigh deltar på kommande SKK-avelskonferensen.
Klubbtidning:
Tidningen har gått till tryck.
Tävling:
10 livbojar är beställda till en kostnad av 765 SEK, leverans sker om ca 4 veckor.
Aktivitetsombud:
Rose-Marie Smedbakken avgår som aktivitetsombud pga dålig uppslutning, Slbk
styrelse tackar Rose-Marie för tiden hon lagt ner för klubben.
Hemsida:
Inget att rapportera
2

§101. Skrivelser:
SKK - Ny domare på rasen, v.b styrelsen. Mia uppdras att ta kontakt.
SKK - DN beslut- inget som gäller LB.
SKK - utbildning angående avel, v.b styrelsen.
SKK - Ändring av utställningsprogram 2016, v.b styrelsen.
Information ifrån Leonberunionen, v.b ordföranden.
SKK - Information om avelskonferans, v.b styrelsen. Avelsråd deltar.
SKK - förlängd anmälan till grundläggande utbildning för sekreterare, ordförande
samt kassör. Ej utskickat, diskuterat med ordförande.
SKK - Inbjudan till rasklubbstorget, hundmässan, v.b styrelsen. Pamela hör sig för
om intresse.
Fråg ang. protokoll. Hanterad.
Tips ifrån medlem angående ögonlysning samt formuleringar i protokoll. Styrelsen
återkopplar.
Fråga angående tillgänglighet. Hanterat.
§102. Bordlagda ärenden
Tidigare beslut ang. Swish hävs. Nytt beslut tas pga säkerheten för klubbens konto.
Ärendet bordläggs och lyfts åter till kommande utställningssäsong.
§103. Övriga frågor

§104. Nästa möte
Telefonmöte 15/10-2015
§105. Mötets avslutande
Mötet avslutas med att ordförande tackar för ett trevligt möte.

Justeras

Protokollförare

_______________________________________________________________________
Ordförande Jane Wall
Linda Rydgren
Maria Andersson

Justerare
________________________________
Pamela Abrahamsson
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