Mötesdatum: 2005-04-07
Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens telefonmöte
2005-04-07
Närvarande: Line Woldmo, Petra Junehall, Marie Ahlgren, Miriam Dahl, Tina Lindberg, Kerstin
Frönestedt, Mats Björk & Catrin Eriksson
Adjungerande: Cecilia Rosenqvist (som revisor/LB-Nytt)
Frånvarande: Linda Jansson
§ 1. Mötets öppnande
Ordföranden Line Woldmo förklarade mötet öppnat samt hälsade alla välkomna med så kort varsel.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordning fastställdes.
Lite frågor tillkom under Övriga frågor.
§ 3. Val av justerare
Miriam Dahl jämte ordföranden valdes till justerare.
§ 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll och kontroll av givna uppdrag
Bordlägges till nästa möte
§ 5. AU-beslut
2 st. Ett angående Redaktören vilket beslutades av styrelsen via mail 31/3. Ett angående hämta
LB-Nytt med bud för att tidningen skulle komma ut till medlemmarna. Kerstin & Miriam reserverade
sig mot första beslutet.
§ 6. Bordlagda frågor
Mötesprotokoll vilket bordlägges till nästa möte.
§ 7. Ordförande
Line har varit kontakt med SKK: s föreningskommitte´(ordförande Per-Inge Johansson & även SKK:
s webbansvarige) Line delgav oss andra information. Föreningskommite´n stöder oss fullt ut i vårt
förfarande angående redaktören. Webbansvarige på SKK tyckte att vi skulle stänga ner forumet, så
länge det var öppet skulle hon följa ” debatten” , men menade att av erfarenhet så är dessa forum
inte bra, dessa brukar spåra ur. Det som pågår på forumet har även skrämt bort dom medlemmar
som verkligen vill ha tips & råd gällande våra leonberger, inte en enda insändare om frågor
gällande hund sen debatten angående redaktör starta.
§ 8. LB-Nytt
Ordförande läser upp redaktörens arbetsförordning.
En del mail läses upp (mellan redaktör – styrelse) med en del onödigt ” tjafs” . Diskussion runt
detta ämne.
Ordförande informerade styrelsen om delar av den nya redaktionen, det kommer att var flera olika
poster som kommer att fördelas mellan olika personer, det blir en redaktion i stället för redaktör.
Line meddelar att hon väntar svar från två stycken i morgon ang. redaktionposter, dom andra är
tillsatta.
§ 9. Diskussionsforum
Det mesta angående forumet togs upp under ordförandens punkt. En röstning gjordes om Forumet
ska vara kvar. Det blev ett enhälligt beslut att forumet skulle tas bort, det var även vad den
Webbansvarige på SKK (Yvonne Kekkonen) rekommenderade oss att göra. Men vi resonerade
också att forumet skulle öppnas igen för medlemmarna. Beslutet blev att vi stänger ner forumet en
tid för att sen när en inloggningprocess är klar att vi startar upp den igen, som förslag sitt

medlemsnummer. Line uppdras att ta kontakt med Lena för att stänga ner forumet.
Mats avgick från telefon mötet här.
§ 10. Övriga frågor
Petra föreslog att vi skulle låta bjuda in Jenny Bergdahl för att ta del av våra beslut. All
mailkorrespondens från 2004-2005 mellan redaktör – styrelsen skall tas med till nästa
styrelsemöte. Line uppdras att bjuda in Jenny till nästa möte och även att klubben står för alla
hennes kostnader i och med detta.
Diskussion angående ett extra årsmöte togs upp, även alla kostnader det för med sig, det skulle bli
dyrt för klubben att anordna detta. Inget beslut om detta togs denna gång.
Kerstin uppdras att kontrollera hur det går med Motala utställningen.
§ 11. Nästa styrelsemöte
23 april Västerås. Line uppdras att ordna lokal.
§ 12. Mötets avslutande
Ordförande Line Woldmo förklarade mötet avslutat.

Vid pennan:

Catrin Eriksson / Sekreterare Line Woldmo / Ordförande

Justerare:

Miriam Dahl

