Svenska
Leonbergerklubben
_____________________________________________
Nr 2015/11
Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte, telefonmöte.
2015-11-21
§ 118. Mötets öppnande
Mötesordförande Pamela Abrahamsson öppnar mötet.
§ 119. Närvarande: Pamela Abrahamsson, Linda Rydgren, Nicklas Lundh, Olov
Hjerpe, Lotta Petré. Adjungerad: Lena Svensson
Frånvarande: Jane Wall, Maria Andersson, Maria Söderqvist, Annette
Berntsson, Anne-Lie Skau
§ 120. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 121. Val av protokollförare
Nicklas Lundh
§ 122. Val av justerare
Linda Rydgren jämte ordförande

§ 123. Föregående protokoll nr:
2015/9 ute för justering. 2015/10 justerat och utlagt på hemsidan.
§ 124. Rapporter.
Tävling:
a) Vattenchampionat, Lena Svensson informerar. Färdigt material finns framarbetat för
ansökan till SKKs PtK om SE(VP)Ch. Dokument där Svenska
Newfoundlandshundklubben tillstyrker att Leonberger ska kunna erövra
vattenchampionat, kommer bifogas med ansökan, och årsmötesprotokollet 2015 där
motionen ang. SE(VP)Ch finns med. Ansökan ska vara SKK tillhanda i december.
Vi tackar Lena för medverkan. Lena lämnar mötet.
b) Livbojar till vattentävling är nu levererade och finns hos Pamela i Vårgårda. Två
stycken är i dagsläget tingade av medlemmar.
Medlemsansvarig:
SKK lanserade ny medlemsguide 12 nov, som ska underlätta och vägleda SKKs
webbsökare att enklare hitta en passande klubb utifrån hundras, bostadsadress eller
intresseområde. Nya SLBK medlemmar kommer att kunna anmäla och betala direkt via
medlemsguiden.
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Ekonomi:
Balans och saldo utskickat till styrelsen och vidarebefordrat till revisorer.

Avel & Hälsa:
a) Anne-Marie Krigh har tyvärr fått förhinder att delta på SKKs forskarseminarium idag
21/11.
b) Nicklas informerar om Hd/Ed index som startar 12 januari 2016.
Revidering av RAS genomförs med hjälp av SKK gällande Hd/Ed. Detta är inget
problem då det redan idag står i RAS att vi strävar mot index. Information finns ute på
hemsidan.
Sekreterare:
Inget att rapportera.

Utställning:
a) 10 st T-shirts med texten ”Crew” är sponsrade och ger därmed inga kostnader för
klubben.
Sponsorer; Gnosjö Automatsvarvning.
Mentalitet:
MH-banan i Nossebro är nu avvecklad.
Klubbtidning:
Önskvärt att fler medlemmar bidrar med material till tidningen. Vardagshistorier, bilder,
hälsa, tävling/träningsrepotage, uppfödning m.m
Aktivitetsombud:
Ewa Karlsson avgår som ombud då det är dålig uppslutning till träffarna i Östergötland.
Vi tackar för tiden Ewa varit ombud.

§ 125. Skrivelser
2015-10-19 SKK Övergångsregler mellan nuvarande & nya uppföd.utbild. vb
styrelsen
2015-10-21 Från medlem ”Skrivelser”. Delvis besvarad.
2015-10-21 SKK Ny lay-out på blankett. vb styrelsen
2015-10-23 Fråga om hälsa. Hanterad
2015-10-23 SKK Remiss från SKK Utst.kommitté ang. utst.reglerna 2017-2021.
vb styrelsen
2015-10-26 ILU Osteosarcoma study update. vb syrelsen
2015-10-27 SKK Rasklubbtorget 2016 vb styrelsen
2015-10-28 SKK CS protokoll, vb styrelsen
2015-11-03 ILU Minutes of the AMG. Utlagt på hemsidan
2015-11-09 SKK Föreläsningsmaterial indexutbildning. Utlagd på hemsidan
2015-11-11 SKK Ny medlemguide lanseras 12 nov. Till medlemsansvarig
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§ 126.

Bordlagda ärenden
a) Betaltjänsten Swish lyfts återigen 2016.
b) 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.

§ 127.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 128.

Nästa möte
Mitten av dec. Datum bestäms via mail

§ 129.

Mötets avslutande
Mötesordförande tackar för mötet.

Justeras

Protokollförare

________________________________________________________________________
Mötesordförande Pamela Abrahamsson
Nicklas Lundh

Justerare

________________________________________________________________________
Linda Rydgren
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