Svenska
Leonbergerklubben
_____________________________________________
Nr 14 2016/2017
Svenska Leonberger klubbens ordinarie styrelsemöte Telefonmöte
2016-11-08 Kl 19:30
§167. Mötets öppnande. Ordförande öppnar mötet.
§168. Närvarande: Jane Wall, Mikael Fredriksson, Susanne Oscarsson, Olov Hjerpe
Jan-Åke Oscarsson, Maria Gustavsson, Anneli Levin
Niclas Lundh, Karin Fernwall
§169. Val av protokollförare: Annelie Levin
§170. Val av justerare Jan-Åke Oscarsson
§171. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes
§172. Föregående protokoll. Protokoll Nr 8 2016/2017 och Nr 9 2016/2017 kommer att
vara färdiga att lägga ut på hemsidan de närmsta dagarna.
§173 Ordförande rapporterar.
En av våra funktionärer har till ordförande inkommit med att hon avsäger sig sitt uppdrag
inom klubben
Det har inkommit ett mail från medlem med förslag för att uppnå större medlemsintresse/
medverkan. Ordförande har, efter att ha inhämtat godkännande från avsändaren,
förmedlat vidare mailet till redaktören för LB-Nytt.
Diskussion förs om hur styrelsen prioriterar och på bästa sätt förbereder
årsmöteshandlingar. Vice ordförande och sekreterare åtar sig att ansvara för framtagande
av och sammanställandet av årsmöteshandlingar. I ansvaret ligger även att samordna och
fördela uppdrag åt övriga styrelsemedlemmar. Alla i styrelsen åtar sig att prioritera
uppdrag som syftar till att förbereda årsmöte och årsmöteshandlingar.
§174 Sekreteraren rapporterar. Från SKK, för kännedom om incident på utställning.
§175 Kassören rapporterar. Angående införskaffande av Office paket till styrelsen.
Som ideell förening kan man ha möjlighet att få licenserna till Office paketet gratis. Olle
utreder vidare och återkommer
§176 Medlemsansvarig. Inget att rapportera
§177 Aktivitetsombud. Det har inkommit en förfrågan från ett aktivitetsombud gällande
kurs i Första hjälpen för hund. Annelie kontaktar den som ställt frågan för att inhämta
ytterligare detaljer kring frågeställningen.
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§178 Kommittéer;
MH – Inget att rapportera
Vilt/vatten/lydnad – på förkommen anledning revideras guldvinnarlistan för 2015.
Utställning – Klart med domare till Hässleholm. Jan-Åke Oscarsson har besökt
leverantör av rosetter och diskuterat pris.
Avel/Hälsa – kommittén har diskuterat medlemsaktiviteter tex föreläsningar via webben.
§179 LeonbergerNytt - Inget att rapportera
§180 Inkomna skrivelser - Inga inkomna skrivelser
§181 Bordlagda ärenden;
Slbk forumet på FaceBook – Forumet varande samt administrering av forumet
diskuteras, omröstning sker och beslut tas att forumet skall det finnas kvar.
§182 Övriga frågor – Inga övriga frågor
§183 Nästa möte – Torsdag 8/12 kl 19:30
§184 Beslut som inte får offentliggöras innan justering.
Ingen sådan punkt finns denna gång
§185 Mötets avslut
Ordförande avslutar och tackar för ett trevligt möte.

Justeras
Jan-Åke Oscarsson

Mötesordförande
Jane Wall
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Protokollförare
Annelie Levin

