Svenska
Leonbergerklubben
_____________________________________________
03/12
Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens Konstituernade styrelsemöte
Kockums Fritid, Malmö 2012-03-18
§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och öppnade mötet

§2

Närvarande/Frånvarande
Närvarande: Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Maria Andersson, Jack
Brander, Märta Brandts, Robin Neumann
Frånvarande: Mikaela Persson-Wallenieus, Margareta Skarnehall, Bill Hansen
Toril Eijerstam, Lia Beckman

§3

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§4

Val av protokollförare
Kristina Truedsson

§5

Val av justerare
Märta Brandts

§6

Val av skrivare av ”att göra lista”
Pamela Abrahamsson

§7

Ordföranden rapporterar
Ordförande informerad om tystnadsplikten. Togs även upp hur vi bör förhålla oss
till olika forum såsom Facebook, Tvitter och andra internet forum.

§8

Ansvarsområden
a) Fördelning av ansvarområden inom styrelsen
Vice ordförande: Robin Neumann
Sekreterare: Kristina Truedsson
Arbetsutskottet: Ordförande, Vice ordförande, Sekteraren
Medlemsansvarig: Pamela Abrahamsson
MH Sammankallande: Robin Neumann
Lokalombudsansvarig: Margareta Skarnehall
Utställning Sammankallande: Mikaela Persson-Wallenius
Domaransvarig: Jack Brander
Bruks/lydnad, vatten och viltspår: Sammankallande Toril Eijerstam
Avelsråd Sammankallande: Märta Brandts
Internationell kontaktperson: Kristina Truedsson
Adjungerad kassör: Anette Jacobsson
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b) Firmatecknare
Firmatecknare valdes Ordförande och kassör var för sig
§ 8 b omedelbart justerat
§9

Bordlagda ärenden
Guldlista för hälsoresultaten

§10

Övriga frågor
a. Patent och registreringsverket, här ska nya uppgifter skickas in, då detta visar
sig inte vara ändrat sedan Mona Rafei och Helena Lutz skrevs in där.
b. Kommittéer som byter namn: Bruks/lydnad, vatten & viltspår ändras till
Tävlingskommittén.
MH kommittén byter också, men ett bra förslag kunde styrelsen inte enas om så
detta bordlades till nästa möte.
c. Domare 2013, bordlades då Mikaela inte är närvarande.
d. SLBK forum på Facebook. Ett slutet forum för medlemmar ska öppnas och
Jack Brander kommer att vara moderator för detta.
f. Policy & regler: Skapa ett redskap för att utifrån RAS kunna ha fastare hållpunkter att jobba utifrån. Detta ska xxxx xx xxxxx xxx ”xxxxx”. Eventuellt ge
uppfödare någon typ av ”fadder” som man kan rådfråga i sitt avelsarbete.
f. Alla tre LAT-hundarna som finns hos klubben ska uppdateras för att vara
samstämmiga. Utbildning kommer också att hållas för att kunna använda LAThundarna fullt ut.
g. XXXXXXX

nya

§11

Övriga frågor
För att spara pengar till klubben då utgifterna var väldigt höga ifjol. Så kanske
tidningen kan göras som en PDF tidning. Detta ska givetvis kunna väljas om man
vill ha den som papperstidning av medlemmarna själva. Dels sparar man
tryckkostnad, posto och inte minst miljön. Fler besparings åtgärder kommer att
komma inom en snar framtid.

§12

Nästa möte
Datum för nästa möte 2012-04-06 klockan 12.00 i Göteborg

§13

Mötet avslutades

Vid protokollet:

Justeras:

Justerare:

Kristina Truedsson

Pamela Abrahamsson

Märta Brandts
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