Styrelsemöte 28/4 (Telefonmöte)
Närvarande: Anneli strand, Johan Holmqvist, Liza Darmell, Maria-Helen Andersson, Maritha O.
Nordin.
Frånvarande: Kathy Karlsson, Olivia Rotegren, Marlene Karlsson.
§ 1. Mötet öppnas av ordförande Anneli Strand.
§ 2. Val av mötets sekreterare; Maritha O. Nordin.
§ 3. Val av protokoll justerare; Maria-Helen Andersson.
§ 4. Leonbergerspecialen i Hässleholm
51 anmälda hundar till specialen. AU-beslut gällande utställningen är att domare samt ringsekreterare
är avbokade för ena ringen pg a få anmälda hundar. En trend är att vi har färre anmälda hundar till våra
specialutställningar.
Angelica gör katalogen och tar med sig pokaler och rosetter ner till Hässleholm. Anneli ser till att
saker från utställningen i Hässleholm transporteras upp till Varberg inför utställningen där.
§5. Inofficiella utställningen i Skutskär
Kostnader Skutskär. Bra anmälningsantal och klubben kommer därmed att gå med vinst.
§6. Marlene Karlsson tar över som webmaster för Pirre Andersson. Pirre kommer att vara behjälplig
för Marlene tills hon lärt sig hur hemsidan fungerar.
§7. Beslut om resa till Unionsmötet.
Unionsmötet är en prioriterad kostnad för klubben och vi kommer att skicka 2 personer dit. Maximal
kostnad för detta är 10 000:-.
Ordförande Anneli Strand står jämte Kristina Truedsson som internationell kontaktperson.
§8. Sekretessbelagt ärende
§9. Ärende angående medlem och fodervärdsavtal.
Enskild medlem som hört av sig och haft frågor runt ett fodervärdsavtal på en tik. Enligt ägaren är tiken mindre lämplig mentalt för vidare avel medan uppfödaren enligt medlemmen är av en annan åsikt.
Medlemmen vill ha styrelsens stöd för att följa med uppfödaren på röntgen av höfter etc då hon är rädd
att uppfödaren annars tar tiken. Styrelsen lämnar svaret att fallet måste prövas civilrättsligt då parterna
ej är överens.
§10. Anmälningsmottagning och katalogskrivning.
Angelica Klavbäck avsäger sig ansvaret för anmälningsmottagning och skriva katalog. Klubben söker
därför någon som kan tänka sig att ta över ansvaret för detta!
§11. Christian Klavbäck avsäger sig sin plats i MH-kommittén.
Diskussion om klubbens MH-bana i Nossebro. Oklart i dagsläget hur många Leonberger som testas
per år på vår bana. Antalet testade hundar har i varje fall inte ökat trots tillgång till egen bana. MHbanan kostar mellan 5-10 000:-/år alla kostnader inräknade. Gör vi inte 6 st MH/år så förlorar klubben
pengar .Inkomsten ligger på ca 500:-/MH när alla kostnader är betalda. Dessutom är det fler som väljer
att göra BPH som alternativ istället.
Två personer som nyligen avklarat utbildningen till A-figurant för klubbens räkning.
§12. Övriga frågor.

För detta medlem har önskat återinträde till SLBK efter att ha uteslutits. Frågan har tagits upp till diskussion i Centralstyrelsen som har beslutat att gå på SLBK´s linje att inte bevilja medlemskap. Därmed
avslag från Centralstyrelsen.
Emma Ottosson har avsagt sig allt ansvar rörande utställningen i Sundsvall i Oktober. Jessica Lundkvist står kvar som ansvarig.
Vunna pokaler som inte är upphämtade kan få dessa skickade av Maria-Helen mot postförskott.
§13. Mötet avslutas.

Protokollet är upprättat av mötessekreterare Maritha O. Nordin

Ordförande

Justerare

Anneli Strand

Maria-Helen Andersson

