Svenska Leonbergerklubben
_____________________________________________
Nr 2015/6
Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte, telefonmöte.
2015-06-15

§60. Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§61. Kallade:
Jane Wall, Linda Rydgren, Pamela Abrahamsson, Olov Hjerpe, Robin Neumann, Maria
Andersson Nicklas Lundh, Lotta Petré (ersätter Robin Neumann) Anne-Lie Skau, Maria
Söderqvist & Annette Berntsson.
Anmält förhinder: Annette Berntsson, Robin Neumann, Maria Söderqvist.
§62. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
§63. Val av protokollförare
Linda Rydgren
§64. Val av justerare:
Maria Andersson jämte ordförande Jane Wall
§65. Föregående protokoll nr:
2015/4, 2015/05
Justerade och utlagda på hemsidan
§66. Rapporter
Ordförande:
Lotta Petre inkommer 19.15
Anne-Lie Skau inkommer 19.21
En påminnelse har inkommit ifrån Leonbergerunionen i vilken man hänvisar till att
Slbk har åtagit sig att bidra med 150Euro till framtagandet av en video kring hälsoläget
inom rasen. I protokoll från Leonbergerunionens möte 2014 går att utläsa att alla
medlemsländer enhälligt röstade för förslaget. Då annat underlag saknas anser styrelsen
att Leonbergerunionens protokoll får utgöra tillräcklig verifiering och därmed verkställs
utbetalningen omgående. Aktivitetsombudet som på Karlskogautställningen skulle
informera om lokala aktiviteter har avsagt sig att närvara på Karlskogaspecialen i detta
syfte. Istället kommer representant från styrelsen att närvara för att informera om
1

klubbens arbete och för att möta och fånga upp medlemmars frågor. Vidare har en av de
ansvariga för Karlskogaspecialen avsagt sig sitt uppdrag. Representanter från styrelsen/
utställningskommitten tar över uppdraget tillsammans med kvarvarande
utställningsansvarig.
AU beslut på att skicka förfrågan till föreningskommitten gällande tidigare ärende om
återkallande av medlemskap.
Medlemsansvarig:
Slbk- forum diskuteras i styrelsen Beslut tas om att styrelsen öppnar ett medlemsforum
på FB så fort tydliga medlemsregler är framtagna. Beslut tas att Slbk
medlemmar som har en FCI registrerade kennel samt en avelsklar hanhund får ta del av
en låst uppfödarsida på hemsidan som ytterligare en medlemsförmån.
Till alla aktivitetsombud skickas idag ut information angående förhållningssätt i
socialamedier samt utdrag ur arbetsordningen. Styrelsen kan konstatera att denna
information inte skickas ut till alla funktionärer inom slbk Beslut tas att sammankallande
i varje kommitté ansvarar för att likvärdig information skickas ut till respektive
funktionärer. Detta skall föras in i arbetsordningen vid nästa revidering. Initialt ansvarar
medlemsansvarig för att sammankallande i de olika kommittéerna informeras om
beslutet.
Ekonomi:
Ekonomin för klubben är för närvarande 84 271,88 kr på postgirokonto. Totalt ca
140.000 kr i klubben. Pokaler och rosetter kostar ca 6000kr per utställning
Sekreterare:
Kallelse ifrån SKK grundutbildning för avelsfunktionärer i ras- och specialklubbar.
Internationellt: inget att rapportera
Utställning: Pamela tar med rosetterna och Nicklas pokalerna till Karlskoga.
Ringsekreterare saknas i dagsläget för utställningen. Anne-Lie och Lotta kontaktar
ringsekreterare.
Domare samt utställningsplats klar.
Mentalitet: Fyra BPH är bokade i klubbens regi spridda från norr till söder. Mer
information om detta finns att läsa om på hemsidan. Nicklas skall se över om det går att
anordna två MH:n i höst på klubbens bana i Nossebro.
Avel & Hälsa:
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Skk har initierat ett arbete med HD index för rasen, Slbk har blivit tillfrågade att delta.
Beslut tas enhälligt att arbetet med Hd index skall inledas.
Klubbtidning:
Tidningen kommer förhoppningsvis vara medlemmarna tillhanda den 29/6
Tävling: Inget att rapportera
Aktivitetsombud: Inget rapportera
Hemsida
§67. Skrivelser
2015-06-05 Från medlem, angående icke medlemmars möjlighet att ställa på
rasspecialer. Styrelsen beslutar att ett generellt informera om förändringar och satsningar
gällande våra rasspecialer till alla medlemmar via ”styrelsen informerar” på hemsidan.
Kortfattat svar går även till medlem som uppmärksammat oss på behovet.
§68. Bordlagda ärenden
Frågan gällande medlemshanteringen bordläggs till nästa möte.
§69. Övriga frågor

§70. Nästa möte
Telefonmöte 14/7 kl 18.30
§71. Mötets avslutande
Ordförande tackar för ett långt möte.

Justeras

Ordförande Jane Wall

Protokollförare

Linda Rydgren

Justerare
________________________________
Maria Andersson
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