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Nr 5 2016/2017
Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Telefonmöte,
2016-06-07
Dagordning
§36

Mötets öppnande

§37

Närvarande: Jane Wall, Jan-Åke Oskarsson, Maria Gustafsson, Emma Peters,
Karin Fernwall, Olov Hjerpe, Susanne Oscarsson, Michael Fredriksson och
Niklas Lundh
Frånvarande
Annelie Levin

§38

Fastställande av dagordning
Godkänd

§39

Val av protokollförare
Emma Peters

§40

Val av justerare
Susanne Oscarsson

§41

Föregående protokoll nr: 4 2016/2017 ej färdigt

§42

Rapporter:
Ordförande rapporterar
De föregående protokollen är på gång att justeras och läggas ut på hemsidan.
Sekreteraren rapporterar
Inköp av bärbar dator är gjord enligt tidigare beslut i protokoll 2015/5
Kassören rapporterar
Inget att rapportera
Medlemsansvarig
Önskar få de tidningar som är över för att skicka ut dem. Beslut fattas om ny
medlemsavi från skk.
Aktivitetsombudsansvarig
Emma Peters avsäger sig uppdraget som aktivitetsombudsansvarig då annat
uppdrag uppkommit. Det är inte klart i dagsläget vem som tar över denna post.

§43

Kommittéerna rapporterar
1




MH/BPH inget att rapportera
Vilt-, Vatten-, Lydnad-, Bruks
Det efterfrågas rosetter till Lyda 16-17 Juli vattentävling.



Utställning /Domare,
Utställningskommitté söks till Sundsvall och Askersund



Avel och hälsa
Sofie Larsson föreslås att ingå i kommittén för avel och hälsa, styrelsen
godkänner


Webbmaster
Under avel och hanhundsrutan kommer det att läggas ut en förfrågan på
hemsidan om någon vill ta över uppdateringen av denna sida.
På de valphänvisningar som finns på hemsidan är det uppfödarna själva som
har ansvaret för det som står skrivet på respektive valphänvisning.
Copyright kommer att läggas in på hemsidan, tidningen samt övrigt tryckt
material.
PDF-program skall finnas att tillgå för kassör, sekreterare och Webmaster.
Olle Hjerpe ansvarar för införskaffandet.

§44

Leonbergernytt
Tidningsredaktör bjuds in till nästa möte med styrelsen

§45

Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit

§46

Bordlagda ärenden

§47

Övriga frågor

§48

Nästa möte 15/6-16 kl 19.30

§49

Mötets avslutande
Ordförande tackar för ett trevligt möte.

Protokollförare
Emma Peters

Justerare
Susanne Oscarsson

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ordförande
Jane Wall

-------------------------------
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