Mötesdatum: 2006-01-26
Styrelsemöte 26/1 2006
Närvarande; Line, Tina, Ulf, Per-Inge, Marie, Mats & Linda
1 Line öppnade mötet
2 Godkännande av dagordning
3 Val av justerare, Marie och sekreterare Linda
4 Genomgång av föregående protokoll
5 Inkomna skrivelser
5:1 Ang. HD
Vad gör klubben för att minska avel med hd belastade hundar?
Klubben har genom tidigare avelskonferenser utarbetat rasspecifika avelsstrategier som tydligt
visar klubbens ståndpunkt
5:2 Ras kompendiet
Vi har fått förfrågan om klubben är intresserad av att köpa flera Raskompendier. Styrelsen beslutar
att beställa 50 st a´100 kronor styck. Nytt avtal skrivs med Petra Junehall och SLBK.
5:3 Medlem som vill länkas från hemsidan
Den är redan besvarad. För att få bli länkad från Slbk:s hemsida gäller att du är medlem.
Skribenten kontaktade medlemsansvarig för att få sitt medlemsnummer och sedan mailade
han/hon till webmaster för att få länken utlagd.
5:4 Lokalombud till Göteborg
En kvinna har hört av sig om att hon är intresserad av att vara lokalombud för Göteborg men
eftersom det är sagt att det bara ska vara ett lokalombud/län föreslår styrelsen henne att kontakta
befintligt lokalombud för att ev. anordna en träff i Gbg
5:5 Från Annelie och Elisabeth
Line har varit i mailkontakt med berörda personer. Styrelsen föredrog tidigare info och hade inget
att tillägga. Lade skrivelsen till handlingarna. Catrin uppdras att besvara.
5:6 Ras montern 2005 / Skrivelse
Styrelsen tar till sig av kritiken och kontaktar tilltänkt materialförvaltare och pr-ansvarig inför nästa
år
5:7 Årsboken
Angelika har tagit kontakt med klubben om att hon kan hjälpa till med årsböckerna, Linda
kontaktar Mimmi för att höra om hon vill ha hjälp om inte hör vi med Madeleine som gör årsboken
för 2005.
Petra Högberg kommer in

6 Årsmötet
• Hela årsmöteshandlingarna klara
• Lägg till en notis om Skk inblandning i Slbk, före revisorerna
• Finjusteringar, alla i styrelsen ” lusläser” handlingarna och tar kontakt med Catrin om ev.
fel/justeringar senast imorgon
• Skicka huvudhandlingarna på lördag och komplettera med revisorer och valberedning på måndag

• Line har bokat rum för sittande styrelse
• Petra informerade om det ekonomiska läget
• Styrelsen har fullgjort sina uppdrag från förra årsmötet
• Tilltänkt mötesordförande kan ev. inte närvara på årsmötet pga. domarutbildning, P-I får mandat
att utse en ersättare
• Tina läste upp valberedningens förslag
• Proposition om veteranlistan, hur ska det räknas
Mats lämnar mötet
7 Inkomna motioner
7:1 könsfördelning i styrelsen
Styrelsen föreslår att kompetens och erfarenhet ska vägra tyngre än vilket kön man har, därför
yrkar styrelsen avslag till årsmötet.
7:2 medlemsregister
Styrelsen yrkar bifall på punkt 1 och avslag på punkt 2 till årsmötet.
7:3 tydligare protokoll
Ta upp i protokollen vilket ärende det gäller och vilket beslut som tas. Styrelsen yrkar bifall på
motionen till årsmötet. Styrelsen arbetar för mera öppenhet i klubben.
7:4 ändring av stadgar
Styrelsen yrkar avslag på motion 4 och yrkar bifall på styrelsens förslag till nya stadgar, som är
anpassade till Skk; s typstadgar.
7:5 inrapportering av dödsorsak av din leonberger
Styrelsen konstaterar att det som motionären önskar redan föreligger. Styrelsen finner därmed
motionen besvarad
7:6 guldlejon/lejoninnan listan
Styrelsen yrkar bifall på motionen till årsmötet. Årsmötet ger kommande styrelse i uppdrag att se
över hur vi kan premiera BIG & BIS lejon på annat sätt, de nya reglerna ska gälla från 1 jan 2006.
Ulf lämnar mötet
7:7 forumet
Styrelsen anser att det är styrelsens åliggande att sköta forumet, att det därför inte är en
årsmötesfråga och anser därför motionen besvarad.

7:8 hd-belastade avelsdjur
Styrelsen yrkar avslag på motionen till årsmötet.
8 materialförvaltare
Ny materialförvaltare är Richard Fährlén
9 medlemsartiklar
Richard får i uppdrag av styrelsen att ta kontakt med tidigare materialförvaltare för att få upp
materialet till årsmötet.
10 ordförande
Inget övrigt att rapportera
11 sekreterare
Inget övrigt att rapportera

12 kassör
Inget övrigt att rapportera
13 avelsråd
Inget övrigt har kommit in
14 tävlings-/provansvarig
• Gina E Persson har kontaktat Tina ang. att anordna en inofficiell utställning i Uppsala den 9/7,
Styrelsen yrkar bifall till att anordna denna. Gina är ansvarig
• Cilla fick i uppdrag att beställa nya pokaler till årsmötet
Petra H lämnar mötet
• Linda får i uppdrag att fixa en blomma till årsmötesordförande
16 PR-ansvarig
• Ny annonsör till LB-nytt
• Styrelsen ger M-L förtroendet att förhandla med foderföretag om sponsoravtal
17 data/Internet
En länk har tagits bort från forumet för övrigt inget att rapportera
18 lokalombud
Dåliga att skicka in årsberättelser
19 LB-nytt
Styrelsen väljer att fortsätta ha tidningen i färg, det grundar vi på den positiva respons tidningen
fått och fortsatta bra annonsintäkter
Per-Inge lämnar mötet

20 Övriga frågor
• Marie får i uppdrag att kontakta SKK´s medlemsregister för att kolla vilka namn som finns på
ansvarsplatser och justera de namn som är fel
• Line får i uppdrag att kontakta Carina Holm för att höra om hon är intresserad av att ta över
valphänvisningen.
21 Nästa styrelsemöte 10/ 2 Kl. 19.00
22 Line avslutar mötet och tackar för våran medverkan
Vid tangenterna
Linda Jansson
Justerare;

Marie Ahlgren

Line Woldmo / Ordförande

