Mötesdatum: 2010-06-05
Ordinarie Styrelsemöte Svenska Leonbergerklubben 2010-06-05 i Varberg
§52. Ordförande Ann Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§53. Närvarande
Ann Johansson, Kristina Truedsson, Niklas Lundh, Jane Wall, Rolf Petré, Jean Swärd, Anette
Jacobsson
Frånvarande
Jenny Bergdahl, Pamela Abrahamsson, Linda Toftehag
§54. Dagordningen godkändes
§55. Till justerare valdes Jean Swärd
§56. Till mötes sekreterare valdes Kristina Truedsson
§57. Föregående protokoll var ej klart
a) Svar till Susanne Ytterskog på hennes sist inkomna skrivelse.
b) Disciplinnämnde 12/2010. Svar skickas till disciplinnämnden senast den 21 juni.
§58. Alla inkomna skrivelser är besvarade utom en från M Frazer, en från Pirrko Andersson och en
från Cornelia som är vidarebefordrad till avelsråden.
Den från Marianne Frazer ang. omplaceringshund ska Kristina ska svara på denna och be
avelsråden sätta ihop en text att lägga in på SLBK hemsida med råd till säljare/köpare vid
omplaceringar.
Pirres skrivelse kommer vi inte att göra något åt utan Jane tar detta i samband med att Pirre och
Jane ska diskutera hemsidan vad som kanske kan göras bättre och tydligare.
§59. Resultat och balansrapport gick igenom och klubbens ekonomi är god.
Kassören har många gånger svårt att härleda inbetalningar då det inte finns tydliga meddelande
vad betalningar är för. När det gäller inbetalningar till utställningarna ska vi lägga ut på hemsidan
vad som måste framgå i meddelandefältet.
Annonserna i LB-nytt ska faktureras efter varje nummer och eventuell rabatt dras på sista fakturan
på året.
§60. Tina Blom har avgått och i och med detta så får Rolf ta över posten som lokalombudsansvarig
och Ann blir utställningsansvarig och lämnar över valphänvisningen till avelsråden. Anna Persson
ska informeras att Rolf blir hennes nya kontakt inom styrelsen.
Medlemsantalet ligger kvar ganska oförändrat.
Valppaketen ska skickas till alla på valphänvisningen efter att man vet hur många valpar det blev
och ska istället för presentkort på utställning innehålla ett rabatterat medlemskap i SLBK under 1
år. Jean och Linda ska samordna detta tillsammans.
§61. a)MH; Niklas har tittat på MH-banan som nu har kommit igång att byggas. Utbildning av
figuranter kommer att hållas inom regionen.
b) Vilt-, Vatten-, Lydnad-, Bruks; Pamela inte närvarande
c) Utställning; Niklas rapporterade att allt var klart med Avesta utställningen
d) Avel; Skrivelse från avelsråden ang. att Linda går in som fullvärdigt avelsråd. Där hon ska ta
hand om valphänvisningen.
Avelsråden vill skicka en till Avelsrådsutbildning. Styrelsen godkänner detta men med det
förbehållet att den som ska gå utbildningen måste lova att bli kvar på posten som avelsråd under
nästkommande år. Kristina svarar avelsråden.
e) Webmaster; Ej närvarande
§62. Leonbergernytt: Jenny ej närvarande
§63. Skrivelser redan dragna under punkt 8 inga nya inkomna
§64. Inga bordlagda ärenden finns
§65. Kristina ska fundera på att gå sekreterare utbildning hos SKK
§66. Kristina ska maila Linda om fjolårets kritikskrivare så vi kan skicka presentkort som tack för
hjälpen.
Årsmötesprotokollet är skickat till justerarna för underskrift
Protokollet från Domarkonferensen 2009 har inkommit och ska över skickas vidare till avelsrådet.
Föreslogs att klubben ska skaffa ett webkonto för att kunna ha sep. emailadresser till resp.
styrelsepost. För att email korrespondens ska finnas kvar även om styrelsen skiftar och inte bara
finnas på privata konton. Detta för att allt ska finnas tillgängligt oavsett vem som inne har en viss
post inom styrelsen. Jane ska höra med Pirko Andersson om vilka möjligheter som finns.
Få upp en länk på SLBKs hemsida Händer just nu där medlemmarna ska kunna följa och känna

sig delaktiga i arbeten som pågår inom styrelsen just nu.
§67. Nästa möte bestämdes till den 21 augusti kl. 11.00 hos Ann
§68. Mötet avslutades

Vid protokollet Ordf.
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