Mötesdatum: 2011-07-14
07/11
Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens Ordinarie styrelsemöte
Telefonmöte 2011-07-14
§85 Mötets öppnande
Ordförande Gunilla Hallgren hälsade alla välkomna
§86 Närvarande/Frånvarande
Närvarande: Gunilla Hallgren, Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Liza Darmell, Robin
Neumann, Margareta Skarnehall
Frånvarande: Nicklas Lundh, Mikaela Persson Wallenius
§87 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§88 Val av protokollförare
Kristina Truedsson
§89 Val av justerare
Robin Neumann
§90 Val av skrivare av
Pamela Abrahamsson

att göra lista

§91 Föregående protokoll nr 06/11
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§92 Ordföranden rapporterar
Inget att rapportera.
§93 Sekreteraren rapporterar
Inget att rapportera.
§94 Kassören rapporterar
Inget att rapportera.
§95 Medlemsansvarig
Inget att rapportera.
§96 Lokalombudsansvarig
Angående inloggning på SLBK

s hemsida om lokalombudssidorna.

§97 Kommittéerna rapporterar
" MH
Notisen på SLBKs hemsida om inbjudan till klubbens nya MH-bana och invigningen den 25
september har genererat 5 interesseanmälningar att deltaga.
Erbjudandet om figurant utbildningar har genrerat 1 anmälan. Annars inget att rapportera.
" Vilt-, Vatten-, Lydnad-, Bruks
Inget att rapportera
" Utställning/Domare
Inför Boråsutställningen kom det flera klagomål på att utställarna inte fick bekräftelse på att de
anmält, detta upprepas nu till Svegutställningen. Gullan har varit i kontakt med både Pirre som får
in anmälningarna i någon fil och Petra Högberg om detta.
Ny exteriör domare har godkänts av SKK för vår ras, Johan Andersson.
" Avel

Uppdatering av programmet för ljusberäkningen har skett på den som innehas av Märta Brandt,
men Liza har inte kunnat göra det på sin version. Liza ska be om hjälp med detta.
Valphänvisningslistan har idag väldigt många kullar som inte följer klubbens strategi och
uppfödarna lägger ut ursäkter på sidan om varför. Detta ska tas bort, för det bör endast stå
anledningen till varför kullen inte följer strategin. Ursäkterna får uppfödarna ta när eventuella
valpköpare hör av sig eller lägga ut på sina egna hemsidor. Therese ska se till att detta efterfölj och
även kontrollera att alla uppgifter som uppfödaren lämnar är korrekta och riktigt ifyllda.
" Webmaster
Pirre har mailat ut ett förslag på ny hemsida, kommentarer och åsikter från styrelsen ska lämnas in
snarast så vi och Pirre vet att vi kan jobba vidare på förslaget.
" Hälsa
Inget att rapportera
" Internationell kontakt
Inget att rapport
§98 Leonbergernytt
Gullan korrekturläst tidningen men har missat att Gävleutställningens annons inte var korrekt.
Korrekturläsning av fler i styrelsen så att dom som representerar olika områden kan se vad som om
där är fel inom deras områden. Gullan kontaktar Petter beträffande detta.
§99 Skrivelser
X Xxxxxxx skrivelse beträffande smutskastning i bloggar, besvarad av Kristina.
X Xxxxxxxx beträffande varning och avstängning, Gullan besvarat. Marie Ahlgren beträffande
ljusberäkning i hanhundslistan, Liza besvarat och går vidare i ärendet.
Maria Andersson beträffande Uppfödarombud, Pamela besvarar. I samband med detta har Pamela
varit i kontakt med dom som står på hemsidan som uppfödar- ombud och ingen av dessa önskar
sitta kvar. Beslut togs att inte ha uppfödarombuden kvar. Corinne Smesman Belgiska
Leonbergerklubbens tidning. Liza Darmell beträffande medlemskap vid anmälan till klubbens
utställningar, frågan bordlagd till nästa möte. X Xxxxxxxx m.fl. beträffande hedersutmärkelse,
styrelsen avslog enhälligt förslaget.

§100 Bordlagda ärenden
Hanhundlistan har minskat, detta i och med att hanhundar med utgången ögonlysning måste tas
bort, beslutades att även hundar med ögonlysning som inte är giltig ska få ligga kvar men att en
text med ett tillägg: ansvaret ligger på tik & hanhundsägaren att aktuell ögonlysning finns vid
parningstillfället. Liza ser till att detta blir gjort.
§101 Övriga frågor
Liza ska ta tag i översättning av RAS till engelska. Handhundintyget ska färdigställas.
Raskompendium Pia Prahl kontaktad, arbetsgrupp ska tänkas fram.
§102 Nästa möte
Datum för nästa möte 2011-09-22 telefonmöte klockan 19.00
§103 Mötet avslutades
Gullan tackade för trevligt möte
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