Svenska
Leonbergerklubben
_____________________________________________
Nr 11/12
Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Telefonmöte,
2012-12-05
Dagordning
§127

Mötets öppnande

§128

Närvarande/Frånvarande
Närvarande: Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Robin Neumann, Märta Brandts, Mikaela
Persson-Wallenius, Maria Andersson
Frånvarande: Lia Bäckman

§129

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§130

Val av protokollförare
Kristina Truedsson

§131

Val av justerare
Robin Neumann

§132

Val av skrivare av ”att göra lista”
Pamela Abrahamsson

§133

Föregående protokoll nr: 10/12
Godkändes och lades till handlingarna

§134

Ordföranden rapporterar
Dags för påminnelser om verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner 2013.
Detta ska vara tillhanda senast den 30/1
All info i ordförandens dator är förlorad. En del finns sparat sen tidigare,
men en hel del arbete måste göras om. Ev. blir visst klubbarbete fördröjt till en
början, men bör kommas ikapp efterhand.

§135

Sekreteraren rapporterar
Inget att rapporterar

§136

Ekonomi
Pamela kontaktar kassören för slutrevidering mm.

§137

Medlemsansvarig
Förslag på nya medlemsavgifter inför 2014. Huvudmedlem 275:-, Familjemedlem 100:- ,
Provmedlem 6 månader 100:- kolla om det funkar för SKK, Gåvomedlem 100:- för första året.

§138

Lokalombudsansvarig
Inte närvarande, Pamela och Lia har mailat om förslag om var och när
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lokalombudsträffen ska vara, förslag på boenden m.m Träffen ska ordnas i
samband med Motala specialen
§139

§140

Kommittéerna rapporterar


MH
Slut för säsongen. Fortsatt arbete med idealprofilen
Preliminära datum utlagda på hemsidan för nästa år. Klubben har en ny testledare, Robin Neumann.



Tävling
Lågsäsong. Planering för nästa år om vatten och lydnadstävling i samband med rasspecial. KM i
Rallylydnads tävling i samband med Högsbo



Utställning /Domare
a) Lotta Petré och Camilla Karlsson-preparander det kommer vi att godkänna.
b) Höjning av anmälningsavgift, förslag 280:- Förslaget godändes av mötet
och läggs som förslag till årsmötet.
c) Problem hitta utställningsansvariga och medhjälpare. Ska klubben behöva
dra ner på rasspecialer då inget större intresse finns från medlemmarna att
vara behjälpliga? Notis i tidningen till februarinumret.
Purina Proplan har ett sponsoravtal på gång för nästa år. Maria har
kontakten.
Karlskoga- juli/Maritha O Nordin, Skara-vill ha betalt per hund i maj.
Stockholm/Åsa Hemberg, Angelica Klavbäck och Märta Brandts 5 april,
Ronneby-augusti/Susanne Ottosson
Hässleholm den 12 september men vi behöver någon ansvarig.
2014 Österbybruk, Catrin Eriksson tillfrågas om hon kan tänka sig att vara
ansvarig
Mätningen + LPN1 prover i Köping.



Avel/hälsa
a) En del uppfödarmöten/områden löper på bra, vissa har inte kommit igång
alls. Märta har pratat med Emma och SLU ska ha monter på Stockholmsutställningen och de kommer att ha ett informationsblad om leonberger
och studien.
Leddagen 10-11 stycken ca anmälda i nuläget
Maria ska kontakta någon om föreläsning-ögon.



Hemsida
Arbetet fortgår med att identifiera tidigare bilder från fotogalleriet.
Bilderna som ligger ute nu är från de senaste 2 åren.



Internationell kontakt
Protokollet har kommit från ILU

Leonbergernytt
Tidning 4 är iväg skickad till tryckeriet. Detta nummer gick mycket snabbare och
enklare att sätta ihop. Går till post ca 14 dec från tryckeriet.
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§141

Skrivelser
2012-11-01 Svar till M-H
2012-11-03 Rasspecialen i Sudsvall
2012-11-05 Petra Dedkova Information
2012-11-06 Stadgar uppdaterade
2012-11-07 Hein Sibrijns ILU Protokoll från Unionsmötet
2012-11-12 SKK Specialklubbskonferans
2012-11-30 Camilla Karlsson Presentation
2012-12-03 SKK Stambokföringsavgifter 2013
2012-12-03 SKK Ansökan om preparandkurs 2013
2012-12-03 Protokoll 10/12

§142

Bordlagda ärenden
a) Årets avelshund - förändras (inför årsmötet)
b) BIR & BIM veteran - förändras (inför årsmötet)
c) Flerrabattsystemet utnyttjas-kontakt med anmälningsmottagaren

§143

Övriga frågor
a) Kontakt med föreningskommittén ska tas ang. hantering av specifika ärenden.
b) Höra med resten av ILU länderna om hur RAS ser ut i ILU. Märta sätter samman ett mail.
Märta ska vara bortrest och återkommer 17 januari.

§144

Nästa möte
Nästa möte ska vara den 26 eller 27 januari.

§145

Mötets avslutande
Pamela tackade för ett trevligt möte.

Vid Protokollet

Justeras

Kristina Truedsson

Pamela Abrahamsson
Ordförande

Justeras

Robin Neumann
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