Mötesdatum: 2010-11-24
Ordinarie Styrelsemöte Svenska Leonbergerklubben

Telefonmöte 2010-11-24

§ 120 Mötets öppnande
Ordförande Nicklas Lundh hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§121 Närvarande/Frånvarande
Närvarande: Nicklas Lundh, Kristina Truedsson, Pamela Abrahamsson, Jenny Bergdahl, Jane Wall.
Jean Swärd
kommer med kl. 19.15
Frånvarande: Rolf Petré, Linda Toftehag, Anette Jacobsson
§122 Protokollförare
Kristina Truedsson
§123 Justare
Pamela Abrahamsson, Nicklas Lundh
§124 Angående ärende med referens lämnande
Svar till Xxxx angående tystnadsplikt, Xxxx Xxxx har ej brutit mot tystnads- plikten. Och Xxxx Xxxx
har inte tillfrågats om att stå med som referens i skrivelse SKK. Angående referenslämnande ska
Kristina kontakta SKK och höra vad som är brukligt och om regler finns för dylikt.
Xxxxx Xxxxx och Xxx Xxxx skrivelse besvaras av Nicklas Lundh.
Anmälan till Disciplinnämnden/SKK gällande efterlevandet av tystnadsplikten.
Xxxxxx Xxxxx andra skrivelse besvaras av Jane W.
Styrelsen kommer att göra en förfrågan till SKK om påskyndande av ett ärende vars relaterade
ärenden missgynnar klubben.
§125 Fråga om aspirantdomare
Vi godkände Johan Andersson och Nina Lönner Anderssons domaransökan i tidigare protokoll 05/10
och ger en av dom medgivande till att gå som domaraspirant i Stockholm den 18 december 2010
under Carin Åkesson.
§126 Tidningen
Åsa Hemberg tack nej till att vara redaktör.
Jenny efterlyser via SLBKs hemsida och efterlyser ny redaktör, och i tidningen om plats finns för en
annons.
§127 Poängberäkning för avels-och uppfödargupperna
Med de nya utställningsreglerna blir det en ny bedömningsordning och avels- och
uppfödargrupperna kommer placera 1-4, precis som i de vanliga klasserna. Nytt poängsystem
måste tas fram för Guldlistorna. Nicklas uppdras att ringa Petra Högberg och höra hur det
katalogprogrammet kan användas för beräkning av bästa avelsdjur.

§128 Klubbens 30-års Jubileum
Styrelsen uppdras att komma med förslag på vad klubben ska ge för vinster på utställningarna
under 2011.
§129 Nästa möte
Ej faställt
§130 Mötet avslutades
Ordförande avslutade mötet
Vid Protokollet

Kristina Truedsson
Sekreterare SLBK
Justeras Justeras

Pamela Abrahmsson Nicklas Lund
Ordförande SLBK

