Styrelseprotokoll för Svenska Leonbergerklubben 19 januari 2015
Närvarande Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell Kathy Karlsson Olivia
Rotegren
Frånvarande Annelie Levin
§ 1 Val av mötesordförande Johan Holmqvist
§ 2 Val av mötessekreterare Anneli Strand
§ 3 Val av protokolljusterare Kathy Karlsson
§ 4 Skrivelse från Domare John Berg om att tillåta Jahn Stääv som examinations
domare på Leonberger då de som finns på listan inte dömer Leonberger så ofta
att det ges möjligheter för nya domare att examineras på rasen. Styrelsen har
beslutat att godkänna förfrågan och skicka den vidare till SKK.
§ 5 Efter genomgång av mentalprojektet som skulle genomföras under 2014
som inte blev vad som var menat på grund av diverse olika orsaker beslutar
styrelsen att lägga ner det. Ingen sammanställning kommer redovisas då
antalet bedömda hundar blev för lågt för att ge ett statistiskt säkerställt
underlag.
§ 6 Peter Sjölund har inkommit med ett erbjudande om att försöka sig på att bli
redaktör för tidningen. Något som styrelsen ser positivt på. Tack Peter för att
du vill försöka.
§ 7 Skrivelse till SKK angående 2015 års utställningar på grund av att vissa
justeringar är nödvändiga se bilaga.
§ 8 Avgifterna till specialerna bör ses över då anmälningsantalet går ner
generellt för alla klubbar de senaste åren. De fasta kostnaderna för en
utställning ligger idag på ca 15000 kronor för att genomföra en special.
Avgifterna för 2015 fastställdes till 300 kronor för vuxen hund samt 150 för valp
och veteraner
§ 9 Styrelsen beslutar även att ta bort placeringsrosetterna i samtliga klasser
förutom bästa hane bästa tik
§ 10 Avsägelse från uppdrag föreligger från Marlene Karlsson. Vi tackar
Marlene för det arbete hon lagt ner å SLBK s vägnar under året.

§ 11 Vi har haft stora problem med hemsidan under vintern och några i
styrelsen har jobbat hårt med detta. Vi förstår frustrationen hos medlemmar
när olika sidor inte fungerar. Vi kan bara be om förståelse för det som inträffat
och vi åtgärdar sakerna så fort vi hinner. Då den gamla sidan är svår jobbad och
problemfylld måste åtgärder vidtas för att få en som fungerar. Arbete med
detta pågår.
§ 12 Nästa möte 16/2 kl 19:00
§ 13 Mötet avslutas.
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