Mötesdatum: 2006-05-23
Styrelsemöte SLBK 2006-05-23/Telefonmöte
Närvarande: Liz-Beth Carlsson Liljeqvist, Gunilla Hallgren, Liza Darmell, Rolf Holm, Axel Schäring,
Petra Högberg, Catrin Eriksson
Frånvarande: Annika Östling
§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden Liz-Beth förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§ 2 Val av justerare
Gunilla Hallgren
§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordning fastställdes men det vi ej hinner med bordlägger vi till nästa möte.
§ 4 Genomgång av föregående mötesprotokoll av givna uppdrag
Tävling & provkommitten har tagit fram premiering av BIG/BIS premiering – egen plats i
tidning/hemsida för denna hund. Styrelsen bifaller förslaget.
Catrin fullföljt sitt uppdrag ang. kontakt med Mimmi om årsboken Mimmi har ej fått in alla kritiker.
Liza uppdras att ta kontakt med Mimmi om vilka kritiker som saknas. Axel ordnar med årsboken
2004-2005, alla färdiga kritiker till Axel
SLBK´s arbetsförordning. Styrelsen uppdrogs att läsa igenom dessa till detta möte, vilket alla hade
gjort.
Gunilla & Liza uppdrogs att göra en generell skrivelse om vad som gäller vid reseersättningar för
funktionärer. Styrelsen biföll detta förslag.
Catrin uppdrogs att sända Axel de färdigjusterade stadgarna till Axel för utläggande på hemsidan.
Uppdrag utfört.
Liz-Beth uppdrogs att kontakta SNK angående försäkring
Ursprungliga försäkringen som SNK en gång hade finns ej längre kvar, så vi får nöja oss med den vi
har i dag.
Axel uppdrogs att husera om med vattenartiklar
Axel har färdig artikel om vatten som kommer att nyttjas vid vattenchampionat frågan senare.
Uppdrag utfört.
Catrin uppdrogs att ta kontakt med Petra H om valppaket. Detta gäller retroaktivt från årsmötet
och att valppaketen gäller för uppfödare som är medlemmar i klubben och att dessa själv tar
kontakt med kassör/medlemsansvarig. I valppaketet ingår: presentkort, information/presentation &
och nu i början så är det äldre nummer av tidningen som skänks tills dessa tar slut sen fyller vi på
med nya nummer.(från 2005 och fram) och detta gäller från årsmötet 2006-02-11. Uppdrag utfört.
Petra uppdras att se till att Marie-Louise får ut en annons om detta i tidningen
Axel / avtal webben. Avtal klart, fungerar tillfredställande. Axels uppdrag utfört
Axel uppdrogs att titta på olika inloggningar för olika poster på hemsidan. Vi låter detta vara så
länge, eftersom forumet lugnat ner sig.
Axel uppdrogs att titta på Lokalombudssidorna struktur mm
Styrelsen tycker att Lokalombudssidorna är bra, men att vi i styrelsen kontrollerar vilka som är
aktiva i dag. (ex : att det ej ligger lokalsidor ute som ej uppdaterats sen 2004 mm)

§ 5 AU-Beslut
AU-Beslut tagits om uppdatering Genetica 2000 kr.
§ 6 Bordlagda frågor
Fanns inga bordlagda frågor.
§ 7 Inkomna skrivelser
– SKK 2-steg utbildn sekreterare senast anmälan 8/9/om Catrin AU
– SKK Mars månadsbrev (har mailats ut – genomläst)
– SKK CS-Protokoll 1/06
– SKK stadgarna justerade – kopia infogas till SKK
– SKK Exteriördomare 2006 – original till Gunilla
– Mikael Klavbäck
– SKK Hundboken/almanacka
– Jan Herngren/presentation
– SKK info/plansch bortsprungna hundar mm
– SHU/Reklam ungdomsverksamhet
- SKK Hamilton senast31/8
- Lägga in en blänkare hemsidan/tidning 31/7 till styrelsen
- SKK´s förtjänsttecken senast 1/11
- SKK info välkommen valp på DVD
- SKK PM: ” Noll koll på hundkoll”
- SKK Utställningar 2008
- Intervet reklam/broschyr
- Mail från Ann-Marie ang. MH
- Petra J svar från SKK eu. Från styrelsen
- Petra J ang uppfödarmöte 21 oktober samband med Enköpingsspecialen
- Skrivelse från Mr: K. Yamaguchi Japan
- Anders Norenius domare grupp 4 & 6 håller nu på med grupp 2 och önskar
vidareutbildning på vår ras, styrelsen bifaller förslaget, omedelbart justerat.
§ 8 Utgående skrivelser
Catrin uppdras att skicka svar till Petra J att domarkonferensen blir av. Omedelbart justerat.
Catrin samordnar med Petra att uppfödarkonferensen blir klar med plats och tid. Catrin uppdras
kontakta Petra angående detta.
Axel uppdras att skicka all information från Mr K Yamaguchi till Petra J. Petra J får i uppdrag att
agera som avelsråd och även ta kontakt med den berörda svenska kenneln som gjort sig skyldig på
vissa av SKKs grundregler i och med detta.

§ 9 Ordförande
Vattenchampionat/Rapport
SNK har lämnat bifall om vattenchampionat av leonberger. Styrelsen beslutar att Liz-Beth gör
skrivelsen till SNK och SKK
§ 10 Sekreterare
SLBK´s arbetsförordning – tagits upp tidigare punkt
Telia – klart att vi kan ha telefonmöten under året när så krävs.
§ 11 Kassör. Ekonomisk rapport & medlemshantering
Ekonomin ser bra ut. Köping inoff 12 054,50 Off. ej riktigt klart. Morokulien ser bra ut. Vännäs &
Björklinge pågår.
Ras-kompendium klara
Medlemsbutiken:
Logga till brodyr Petra kollar upp.

Förfrågan från Marie-Louise att få fortsätta lägga in i färgsidor när hon tycker att ekonomin så
tillåter. Styrelsen ger bifall så länge inget annat sägs
§ 12 Tävling & prov ansvariga
– Utställning Enköping Bygdegård Catrin uppdras att åka o kika
– Skrivelse från Linda Tävling och provansvariga har svarat
– Triathlon/axel – specialer kombinationer – triathlon/bifaller förslag
tävlingskommittén kikar på alla utställningar 2007 angående detta.
– Kritiker/tas med till Liza
§ 13 Utbildningsansvarig
Ingen har hittat någon utbildning/Liz-Beth hjälper till att ordna
§ 14 Data/Internet – Hemsidan
Forumet – annonstorg äntligen ute på hemsidan, medlemsbutiken saknar lite bildmaterial på
hemsidan. Vi låter forumet vara som det är i dag.
§ 15 LB-Nytt
Tidningen är på gång. Se tidigare punkt
§ 16 Lokalombuden/verksamhet
– Lolkalombudträff i samband med jubileumet
Samla alla lokalombud PR-ansvarige får 5000 kr till detta.
– PR på träffar mm/info
Liz-Beth tittar på broschyren
§ 17 Årsboken
– CD kontra bok Bordlägges till nästa möte
– Mimmi & Angelika avsagt årsböckerna – tagits upp tidigare

§ 18 Övriga frågor
– Riksträffen
Liz-Beth kontaktar Marie-Louise ang. Riksträffen för mera info
§ 19 Nästa möte
26-27 augusti 2006
§ 20 mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse

Vid protokollet:

Catrin Eriksson

Justeras:

Ordföranden/Liz-Beth Carlsson Liljeqvist

Justerare:

Gunilla Hallgren

