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Nr  2015/5 

 

                   Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte, telefonmöte. 

                                                               2015-05-12 

 

 

§49. Mötets öppnande 

        Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

§50. Kallade: Jane Wall, Linda Rydgren, Pamela Abrahamsson, Olov Hjerpe, Robin    

        Neumann, Maria Andersson, Nicklas Lundh, Lotta Petré, Anne-Lie Skau, Maria  

        Söderqvist & Annette Berntsson 

        Anmält förhinder: Maria Söderqvist, Annette Berntsson & Linda Rydgren, Anne- 

        Lie Skau 

 

§51. Fastställande av dagordning  
        Dagordningen fastställs. 

            

§52. Val av protokollförare  

        Maria Andersson 

            

§53. Val av justerare  

        Pamela Abrahamsson väljs att justera jämte ordförande. 

           

§54. Föregående protokoll nr:   

        2015/3 klart och utlagt på hemsidan, 2015/4 ej justerat. 

 

§55. Rapporter 

 

Ordförande: inget att rapportera 

     

Medlemsansvarig: medlemsantalet ligger stabilt. 

Första omröstningen på hemsidan är genomförd och resultatet är arkiverat på hemsidan.  

     

Ekonomi: en del stora kostnader har gått ut i samband med årsmötet och 

Avelskonferensen. Sponsorpengar för  Avelskonferensen är fakturerat och inväntas. 

Kassören påminner att när det gäller resersättningar ska de attesteras av ansvarig innan de 

utbetalas. På kontot finns i dagsläget 56 000 SEK. På sparkontot finns enligt bokföringen, 

ytterligare 60 000 SEK . Kassören lyfter åter frågan gällande egen medlemshantering, 

utredning fortsätter. Offert för  inköp av två datorer och en skrivare till kassör och 

sekreterare presenteras. Styrelsen beslutar att köpa in datorer och skrivare i enlighet med 

offert. 

     

Sekreterare: inget att rapportera. 

     

Svenska  

Leonbergerklubben 
_____________________________________________ 
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Internationellt: inget att rapportera 

                            
Utställning: sammankallande för utställningskommittén är Maria Söderqvist . 

I vår strävan att göra utställningen mer lättillgänglig erbjuder vi nu längre anmälningstid.  

Under den förlängda anmälningstiden, de två sista veckorna innan tas en administrativ 

avgift ut motsvarande 30 SEK per anmäld hund  

Det finns ett behov av förtydligande gällande vid flerhundsrabatt. Från och med tredje 

anmäld hund gäller att anmälningsavgiften rabatteras med 50 %.  Rabatten utfaller på den 

hunden/hundarna med lägst anmälningsavgift. Hundar som är anmälda med frikort eller 

kostnadsfri veteran skall inte ingå vid beräkningen av flerhundsrabatt. Det är upp till 

anmälaren att dra av rabatten. Styrelsen ställer sig bakom ovan förtydligande av 

flerhundsrabatten. 
 

Ansvariga för respektive rasspecial ansvarar för att säkerställa möjlighet till passage runt 

utställningsringen samt arrangera för ett tillräckligt avstånd till publik och väntande 

hundar för att motverka störande moment för hundar i ringen.  

Styrelsen ger i uppdrag åt utställningskommittén att bereda frågan samt ta fram förslag på 

hur många rasspecialer vi ska ha per år i framtiden. 

 

Mentalitet: inget att rapportera 

     

Avel & Hälsa: Gruppen avel och hälsa delas upp i 2 ansvarsområde.  

Avel; Lotta Petré och Maria Andersson. Sammankallande är Maria Andersson.  

Hälsa; Pirkko Andersson och Jane Wall. Sammankallande är Jane Wall. 

Diskussioner om valphänvisning. I enlighet med rådande arbetsordning önskar styrelsen 

kunna objektivt erbjuda valphänvisning till så många uppfödare som möjligt. Jane 

kontaktar SKKs Avelskommitte för att diskutera olika möjligheter alternativ. 

     

Klubbtidning:  Jane skickar in styrelsens ”programförklaring” för publicering i 

nästkommande tidning. 

     

Tävling: inget att rapportera. 

          
Aktivitetsombud: inget att rapportera.  

 

Hemsida: 
Sidan uppdateras kontinuerligt. Galleriet är åter på hemsidan. 

               

§56. Skrivelser  

2015-04-17 Auktorisationer/exteriördomare; John Sigve Berg 

2015-04-28 Högbo rasspecial 

2015-04-30 Frågor kring rasen leonberger  

2015-05-05 SKK, artikel fri publicering ang. Hundars mentalitet 

2015-05-07 Utrymme vid inomhus utställningar vid ringside 

2015-05-08 SBK ansökan om tävling & prov 2016 samt adresser 

2015-05-08 SKK, remiss SKK’s grundregler 

2015-05-11 SKK, CS protokoll 

2015-05-11 SKK, Icke hänvisning 
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§57. Bordlagda ärenden  

        Inga bordlagda ärenden. 

         

§58. Övriga frågor 

        Inga övriga frågor. 

 

§59.  Nästa möte 

         tisdagen 9 juni kl 19.00    

  

§60.  Mötets avslutande 

         Ordförande tackar alla för trevligt möte. 

 

 

 

Justeras      Protokollförare 

 

 

Ordförande  Jane Wall    Maria Andersson 

 

 

Justerare       

 

________________________________      

Pamela Abrahamsson     

 

           
 

 

 


