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Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Morokulien,
2013-05-12

§ 12.

Mötets öppnande

§ 13. Närvarande: Pamela Abrahamsson, Angelica Klavbäck, Robin Neumann,
Pia Hemming
Frånvaro: Kristina Truedsson, Emma Ottosson, Marre Stigell, Mikaela Persson
Wallenius, Annika Östling
§ 14.

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 15.

Val av protokollförare
Pamela Abrahamsson

§ 16.

Val av justerare
Pia Hemming

§ 17.

Uppdragslista
Pamela Abrahamsson sammanställer arbetslista till styrelsemedlemmarna

§ 18.

Föregående protokoll nr:
07/13 och 08/13 ej justerade

§ 19.

Rapporter
Ordförande: Mikael Axenhag kontaktad för uppdatering av valppaketutskick och
tackad för tiden i styrelsen.
KF: Marre Stigell ska närvara enligt tidigare beslut. Mikaela Persson Wallenius
tillfrågas om möjligheten att närvara. Suppleant Angelica Klavbäck, ytterligare en
person utses som suppleant på kommande möte.
Klubbens facebookforum avråder SKK oss från att öppna igen. Detta togs upp på
klubbens extra årsmöte och ytterligare en gång direkt till ordförande.
Sekreterare: Unionsavgiften är inbetald i mars
Ekonomi: Redovisning av rasspecialerna 2012 och Mh utgifter 2012 kommer att
redovisas på klubbens hemsida. Förklaringar kring dessa delar av ekonomin och
även planering framåt kommer att framgå. Nuvarande revisor har sammanställt en
text som kommer finnas med i redovisningen.
Kassör och revisorer kommer gemensamt göra nödvändiga förändringar.
Förslag ska tas fram på ny reseräkning/arvode som passar allt i klubben.
Lokalombud: Beslutades att byta namn till ”Aktiviteter”på hemsidan.
Många tankar runt aktiviteterna runt om i landet och nya sätt att arbeta på. Bra
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förslag framkom och kommer arbetas vidare med framöver.
Utställning: Mikaela Persson Wallenius tillfrågar ansvariga för specialerna 2014
och 2015 om förslag till domare på deras specialer. Beslutades att de ansvariga
har en (1) månad på sig att inkomma med förslag fr. o m det att mailet skickas ut till
dem. Inkommer inte förslag bokar styrelsen domare så det är färdigt i god tid.
Domaren till Vännäs finns redan på plats inför rasspecialen vilket gör att kostanderna
hålls nere.
Diskuterades att anordan två (2) inofficiella utställnigar under året. Förslag på områden,
Södertälje och Falköping. Diskussionen förtsätter på kommande möte.
Specialerna ska gås igenom och se om vi kan samarrangera med SKK. Tidigare
rasspecial i Borås inbringade bra tillskott i klubbkassan då den arrangerades med
SÄKK.
Beslutades att ortnamn och årtal ska tas bort på rosetterna så de kan användas på
kommande special.
På checklistan som finns för specialerna ska även överblivet material finnas med så vi
har bättre möjligeht att följa vart sakerna tar vägen.
Pris för utbildning av CUA sak undersökas. Diskussion ska tas med klubbens utbildade
CUA om de kan finnas tillgängliga för support på ett större sätt en tidigare, inför, under
och efter en rasspecial.
2016 års specialer ska planeras.
Diskussioner kommer föras hur vi ska få klubbens utställningar mer attraktiva igen. Det
är viktigt att specialerna är spridda över landet, men en överblick behövs för att se om
det finns lämpligare ställen för 2016.
Mentalitet: Information om BPH ska införas på klubbens hemsida under
”mentalitet”. MH:t 1 och 9 juni i Nossebro är fullbokade. MH i Gnesta 24 juni och ev.
anordnar Linda Svahn ett uppåt i landet.
Pamela hör sig för om de socialavgifterna. Blir det billigare att använda sig av samma
funktionärer och betala avgifter eller att betala reseräkningar för att hyra in andra?
Återkommer i frågan.
Pirkko Andersson ska tillfrågas om det finns möjligheter att upprätta ett formulär för att
anmäla sig till klubben MH.
Avel & Hälsa:Programmet LatHunden börjar bli gammalt och det är svårt att installera
på nyare datorer. Pamela hör sig för om vad en uppgradering kan kosta. Diskuterades
om en LatHundskommitté, då programmet skulle kunna vara ett stort hjälpmedel om
det utnyttjades till fullo. Programmet att stort och en kommitté enbart för LatHunden
skulle underlätta.
Billig lokal för RAS möte finns tillgänglig i Hölö. Lokal för Göteborgsområdet ska
Pamela undersöka. Övrigt/övriga möten i landet diskuteras på kommande möte.
Klubbtidning: Inför manusstoppet 15 maj ska Per-Inge Johanssons ord (Ordförande i
Föreningskommittén, SKK) finnas med, som tog upp på det extra årsmötet 9 maj.

§ 20. Skrivelser
2013-05-10 Inkommen skrivelse från medlem ang. funktionärsroller och
hedersmedlemskap
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§ 21.

Bordlagda ärenden

§ 22.

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 23.

Nästa möte
Telefonmöte i maj, datum ej bestämt.

§ 24.

Mötets avslutande
Ordförande tackade för trevligt möte.

Protokollförare/Justeras

Pamela Abrahamsson

Justerare
________________________________________________________________________
Pia Hemming
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