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Nr 2015/10
Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte, telefonmöte.
2015-10-15
§106. Mötets öppnande
Mötesordförande Pamela Abrahamsson öppnar mötet.
§107. Närvarande: Pamela Abrahamsson, Olov Hjerpe, Nicklas Lundh och Maria
Andersson
Frånvarande: Jane Wall, Linda Rydgren, Lotta Petré, Annette Berntsson, Maria
Söderqvist, Anne-Lie Skau.
§108. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§109. Val av protokollförare
Maria Andersson
§110. Val av justerare
Olov Hjerpe
§111. Föregående protokoll nr:
2015/9 ute för justering
§112. Rapporter.
Medlemsansvarig:
Årsmötet 2016 läggs i Motala den 6 mars, plats Hundiagården. Pamela skriver en kallelse
till LB nytt.
Sekreterare:
Inget att rapportera
Utställning:
a) Kommitténs förslag till styrelsen, gällande gåvor till domare och ringsekreterare, är att
fortsättningsvis ska gåvorna ej vara alkoholbaserade samt att domar och
ringsekreterargåvornas värde uppgår till 100:- person. Ringsekreterarnas gåvovärde höjs
därmed med 50:-/pers.
Styrelsen bifaller förslaget.
b) Förslag till styrelsen att SLBK fortsättningvis ej ska sponsra pokaler pga budgetskäl.
Styrelsen bifaller förslaget.
c) Förslag till styrelsen att anmälningsavgiften höjs med 10:- per hund (dock ej veteran),
då SKKs avgifter ev. höjs med 10:-. Genomför SKK ej höjningen gör inte heller SLBK
det.
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Styrelsen bordlägger frågan i väntan på SKKs beslut.
d) Förslag till styrelsen på domare till Sundsvall 2016 och domare för utställningarna
2017.
Styrelsen bifaller förslagen.
e) Förslag till styrelsen på utställningsplatser för 2018. Norrvidinge-maj, Håbo-Tibblejuli och Gillhov-aug.
Styrelsen bifaller förslagen.
f) Förslag till styrelsen att T-tröjor med text ”Crew” ska beställas för att synliggöra
funktionärer på plats. Nicklas undersöker om sponsring för dessa.
Styrelsen bifaller förslaget.
g) Förslag till styrelsen för budget per utställning 2016: 12.000:Budgeten baseras på 45 anmälda och fullbetalande hundar
Arvoden 2550 SEK
Gåvor 300 SEK
Rosetter 3000 SEK
Platshyra 500 SEK
Boende 1000 SEK
Resor 2000 SEK
Stamboksavgift 1800 SEK
Mat/dryck på utställningsdagen 600 SEK
Middag/dryck domare kvällen innan 300 SEK
Utöver budgeten har kommittén möjlighet att höja sin budget med hjälp av lott
försäljning, fika, mat mm.
Styrelsen bifaller förslaget.
h) Info. från kommittén: nya domaren Ann-Christin Johansson välkomnas. SKKs IT
avdelning kontaktas pga ev. höjning. Info. till tidning och hemsida om vad som är viktigt
vid anmälan till utställning. Info till tidning och hemsidan om guldlistornas pokalvinnare.
Ringsekreterare bokas fram t.o.m sista utställningen 2017. Inför guldlistornas
slutberäkning kontrolleras att alla är medlemmar för att ha rätt till sin placering på listan
och därmed även sin pokal. Önskvärt med mer blandade bilder från utställningarna till
tidningen.
i) Inkommen fråga gällande utställningar 2016 och om de kan spridas ut jämnare över
året.
Då platser och domare redan är klara finns ingen möjlighet att ändra varken datum eller
plats.
Mentalitet:
Kommittén har diskuterat MH-banan i Nossebro som klubben samäger med
Rottweilerklubben. Kommitténs förslag till styrelsen är att banan överlämnas till
Rottweilerklubben då den belastar slbks ekonomi.
Styrelsen bifaller förslaget.
Klubbtidning:
Manusstopp 1 nov, julnummer. Respektive område ska påminnas.
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Aktivitetsombud:
Rättelse: Pirkko Andersson är ombud för Örebro och inte Östergötland.
Hemsida:
Webbutik via TP Victory närmar sig.

§113. Skrivelser
2015-10-04 SKK Länsklubbarnas utställningsprogram 2018, v.b styrelsen.
2015-10-04 SKK Ringsekreterarkurs, Dalarna, v.b styrelsen & utlagt på hemsidan.
2015-10-06 SKK Länsklubbarnas utställningsprogram 2018, v.b styrelsen.
2015-10-07 SKK Spännande nyheter för dig som uppfödare, v.b styrelsen.
2015-10-07 SKK Info. om entropion & ögats adnexa, v.b styrelsen & utlagt på
hemsidan.
2015-10-08 SKK Remiss Allmänna regler utst, tävling, prov, beskriv. 2017-2021,
v.b styrelsen.
2015-10-12 SKK Ny utvecklingsavgift, IT stöd för utst. v.b styrelsen.
2015-10-13 SKK Uppd. Info: Ny utvecklingsavgift, IT stöd för utst. v.b styrelsen.
2015-10-15 SKK Artikel om index. V.b styrelsen & utlagt på hemsidan.
§114. Bordlagda ärenden
Betaltjänsten Swish lyfts återigen 2016.
§115. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§116. Nästa möte
Bestäms via mail.
§117. Mötets avslutande
Pamela tackar för ett trevligt möte.

________________________________________________________________________
Mötesordförande Pamela Abrahamsson
Protokollförare Maria Andersson

________________________________________________________________________
Justerare Olov Hjerpe
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