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Nr 2016/02
Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte, telefonmöte.
2016-02-24
§141. Mötets öppnande. Ordförande öppnar och hälsar alla välkomna till mötet.
§142. Närvarande: Jane Wall, Olle Hjerpe, Linda Rydgren, Nicklas Lundh
Frånvarande: Pamela Abrahamsson, Maria Andersson, Lotta Petré,
Anne-lie Skau
§143. Fastställande av dagordning: Dagordningen godkänns och fastställs.
§144. Val av protokollförare: Linda Rydgren
§145. Val av justerare: Olle Hjerpe jämte ordförande.
§146. Föregående protokoll nr: 2016/01 Justerat och utlagt på hemsidan
§147. Rapporter.
Ordförande:
Annette Berntsson avgick januari 2016
Maria Söderqvist avgick januari 2016
Kassör:
Redovisat aktuellt ekonomiskt läge.
Styrelsen beslutar att behålla oförändrade medlemsavgifter under 2016.
Sekreterare:
Inget att rapportera
Medlemsansvarig:
Inget att rapportera
Avel & Hälsa:
Genomförd avelskonferens i Motala.
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Utställning:
Nytt domarförlag till Borås 2017 istället för Natalia Romanova (RUS) är Marita Östlund
Holmsten.
Till Sundsvallsutställning finns ännu ingen ringsekreterare eller utställningsplats. Kontakt
tas med länsklubben i Sundsvall. Utställningskommitté till Sundsvall samt Askersund
eftersöks.
Fodersponsorer saknas i nuläget inför kommande utställningar. Arbete fortgår i
utställningskommittén för att hitta nya sponsorer.
Mentalitet:
Inget att rapportera.
Tävling:
Inget att rapportera.

Klubbtidning:
Inget att rapportera.
Aktivitetsombudsansvarig:
Inget att rapportera.
§148. Skrivelser

Inkommen skrivelse från valberedningen angående förslag till kommande styrelse.
Inkommen motion angående tävlan om ”Årets uppfödare” Styrelsen bifaller motionen i
sin helhet och föreslår motionären Angelica Klavbäck att hon får i uppdrag att bistå
avelsrådet i upprättandet av genomförandeplan det första året.
2016-01-23 SKK: ändring i regler och riktlinjer
2016-01-23 Inkommen skrivelse från SKK: remiss utställningsregler
2016-02-05 Inkommen skrivelse från SKK : indexutbildning
2016-02-19 Inkommen skrivelse från SKK : informerar om hundars mentalitet
2016-02-19 Inkommen skrivelse från SKK påminnelse angående indexutbildningen

§149. Bordlagda ärenden
a) Betaltjänsten Swish lyfts återigen 2016.
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b) Förslag till styrelsen att anmälningsavgiften höjs med 10:- per hund (dock ej veteran),
då SKKs avgifter ev. höjs med 10:-. Genomför SKK ej höjningen gör inte heller SLBK
det.
§150. Övrigt:
§151. Nästa möte: Ordinarie telefonmöte 29/2 kl 19.00
§152. Mötets avslutande: Ordförande tackar för ett trevligt möte.

Justeras
Olle Hjerpe

Protokollförare
Linda Rydgren

________________________________________________________________________
Mötesordförande
Justerare

________________________________________________________________________
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