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_____________________________________________
Nr 15. 2016/2017
Svenska Leonbergerklubbens Styrelsemöte Telefonmöte
2016-12-08
§186. Mötets öppnande. Ordförande Jane Wall öppnar mötet.
§187. Närvarande:
Jane Wall, Mikael Fredriksson, Susanne Oscarsson ,Olov Hjerpe
Jan-Åke Oscarsson, Maria Gustavsson, Anneli Levin, Niclas Lundh,
Frånvarande; Karin Fernwall
§188. Val av protokollförare: Annelie Levin
§189. Val av justerare: Olov Hjerpe
§190. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes
§191. Föregående protokoll – Nr 14 2016/2017 ej färdigt.
§192. Ordförande rapporterar
Gällande Ras och Länsklubbskonferens 4 – 5 feb. Styrelsen beslutar enhälligt att anmäla
en deltagare att närvara den 4e feb samt boka övernattning 3–4 feb. Jan-Åke Oscarsson
ombesörjer.
§193. Sekreteraren rapporterar
Årsmöteshandlingar har påbörjats. Sekreterarutrustningen kommer nu snart att anlända
till Annelie hem till Annelie.
§194. Kassören rapporterar.
Till dagens datum finns 164 000SEK på kontot och närmast kommande utbetalning är
kostnaden för LB-Nytt
§195. Medlemsansvarig - I nuläget 668 medlemmar
§196. Aktivitetsansvarig.
Rose-Marie Smedbakken har anmält intresse som Aktivitetsombud i Dalarna. Styrelsen
godkänner förslaget och önskar Rose-Marie välkommen.
Första hjälpen för hund. Styrelsen tar beslut att vid intresse sponsra ett aktivitetsombud
per område att gå kursen, Första-Hjälpen-för Hund, som finns på flera orter. Den
beslutade sponsringen innefattar 500SEK per person för anmälningsavgiften. Övriga
kostnader i samband med utbildningen står respektive aktivitetsombud för.
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§197. Kommittéerna.
MH – Arbetet med en sammanfattning över hur utbudet för beskrivningar över landet ser
ut pågår
Vilt/vatten – Som ny kontaktperson till Nosework antas Jennifer Färjegård
Uppdateringen av Guldlistan 2015 är nu klar
Utställning – Märta Brandt är nu godkänd som domare på Leonberger, stort Grattis!
Styrelsen beslutar att anlita;
Märta Brandt till Högsbo 2017
Kerry Rushby till Borås 2017
Åke Cronander till Strängnäs 2018
Avel och Hälsa – Arbetet inom avel har fortskridit enligt plan under 2016.
Kommittéarbetet inom Hälsa har däremot fått stå tillbaka för styrelseuppdrag/uppgifter
under 2016. En sammanfattning skall tas till årsmöteshandlingarna.
§198. Webmaster.
Frågan om Office paket diskuteras igen. Det beslutas att inköpa ett Office paket med 5
licenser. Jan-Åke Oscarsson ombesörjer.
§199. LeonbergerNytt.
Roligt att det senaste numret av tidningen fått så mycket input samt så god respons- Jane
tar kontakt med Pamela A gällande hur hon tänker framöver.
§200. Inkomna skrivelser.
Det har inkommit förlag på nomineringar till Hamiltonplaketten. Beslutas att Jane tar
kontakt med SKK angående rutiner för nominering. Beslutas att ärendet bordläggs till
särskilt telefonmöte som ordförande kallar till så snart SKK lämnat besked.
§201. Bordlagda ärenden – Inga bordlagda ärenden.
§202. Övriga frågor – Inga övriga frågor
§203. Nästa möte.
Tisdag 3/1 2017 kl. 19:30
§165. Beslut som inte får offentliggöras innan justering.
Ingen sådan punkt finns denna gång
§205. Mötets avslut.
Ordförande avlutade och tackade för ett trevligt möte.
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Justeras
Olov Hjerpe

Mötesordförande
Jane Wall

3

Protokollförare
Annelie Levin

