Mötesdatum: 2011-02-19
02/11
Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens Ordinarie styrelsemöte
2011-02-19 i Gunnilse
§19 Mötet öppnades
Ordförande öppnade mötet
§20 Närvarande/Frånvarande
Närvarande: Nicklas Lundh, Kristina Truedsson, Jane Wall, Pamela Abrahamsson, Jean Swärd
Frånvarande: Jenny Bergdahl, Linda Toftehag, Anette Jacobsson, Rolf Petré
§21 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes
§22 Protokollförare
Kristina Truedsson
§23 Justerare
Jean Swärd
§24 Föregående protokoll 10/10 och 01/11
Godkändes och lades till handlingarna
§25 Ordförande rapporterar
SKK har begärt att vi ska flytta Motala utställningen 2013 då den krockar med Eskilstuna och
Norrköping. Utställningen blir flyttad till 25 augusti 2013.
§26 Sekreteraren rapporterar
Verksamhetsberättelser 2010 och verksamhetsplaner 2011 saknas fortfarande från många
verksamhetsområden. Efterlysning ska läggas ut på SLBKs hemsida.
Inga motioner inkomna inför årsmötet.
En proposition från sittande styrelse angående ny hemsida.
§27 Kassören rapporterar
Kassören ej närvarande
§28 Medlemsansvarig rapporterar
Jean har inget att rapportera
§29 Lokalombudsansvarig rapporterar
Rolf ej närvarande
§30 Kommittéerna rapporterar
a) MH
5 MH test har varit planerad under 2010, tre blev genomförda, två blev inställda. 86 hundar har
blivit beskrivna under året.

b) Vilt-,Vatten-,Lydnad-,Bruks
Pamela hade inget rapportera.
c) Utställning/Domare
Pamela rapporterade att Terje Lindström har hoppat av som domare till Borås utställningen. Flytt
av Motala utställningen se §25.
Enligt tidigare telefonbeslut protokollförs det att styrelsen gör en gemensam beställning av rosetter
och pokaler till alla jubileumsutställningarna under året 2011.

d) Avel
Linda ej närvarande
e) Webmaster
Inte närvarande
f) Hälsa
Jenny ej närvarande
LPN1 provtagningen som genomfördes på specialen i Motala 2011-02-14 blev det 19 hundar som
lämnade prover.
§31 LB-Nytt
Jenny ej närvarande
§32 Skrivelser
SKK önskar få in årsstatistik, detta ordnar Jean Swärd med så att det kommer SKK tillhanda.
Disciplinärende 151/2010 har bekräftats av SKK.
SKK har meddelat att vi fått en ny auktoriserad exteriördomare för rasen Nina Lönner Andersson.
Marie Ahlgrens skrivelse om utställningsmeriterna i avelsrekommendationerna är besvarad.
Angelica Klavbäcks skrivelse om klubbens hemsida och valberedningen, Kristina svara på detta.
§33 Bordlagda ärenden
Inget bordlagt
§34 Övriga frågor
Nicklas ska lägga upp på SLBKs hemsida om årsmötet och samtidigt begära in
verksamhetsberättelser och planer från berörda.
§35 Nästa möte
Nästa möte är den 12 mars kl. 10.00 i Falköpings Bowlinghall
§36 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet
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