Svenska
Leonbergerklubben
_____________________________________________
Nr 4 2016/2017
Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte,
2016-05-14

§22

Mötets öppnande: Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna

§23

Närvarande: Jane Wall, Olle Hjerpe, Emma Peters, Mikael Fredriksson
Maria Gustafsson, Jan-Åke Oscarsson, Susanne Oscarsson, Karin Fernwall och
Nicklas Lundh
Frånvarande: Annelie Levin

§24

Fastställande av dagordning: Dagordningen godkänns och fastställs

§25

Val av protokollförare: Emma Peters

§26

Val av justerare: Nicklas Lundh

§27

Föregående protokoll nr: 3 2016/2017

§28

Rapporter:
Ordföranden rapporterar: Det har skett en förändring i styrelsen, tidigare
sekreterare Linda Rydgren har hoppat av sitt styrelse uppdrag pga personliga skäl.
Sekreteraren rapporterar
Styrelsen beslutar att Emma Peters blir ny sekreterare. Styrelsen beslutar om att
medlemsfrågor som kommer till mailen inom tre dagar skall erhålla ett svar om
att deras mail är mottaget.
Kassören rapporterar
Inget att rapportera
Medlemsansvarig
Vi har fått en del nya medlemmar

Aktivitetsombudsansvarig
Monika Berglund har visat intresse för Norrbottens län, godkänns av styrelsen.
§29

Kommittéerna rapporterar
 MH/BPH
 Vilt-, Vatten-, Lydnad-, Bruks: Beslut av styrelsen gällande
sammankallande för working Leos blir Michael Fredriksson
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Utställning/Domare,
Förberedelser inför Tvååker pågår. Att icke medlemmar i SLBK kan ställa ut
på ska utvärderas av utställnings kommitteen eter årsskiftet
Avel och hälsa
Kommitteen kommer snarast att sammankalla till ett möte enligt tidigare
kommunikation med skk gällande RAS. Översyn kommer att ske av RASkompendiet. Styrelsen överlämnar översynen till kommitteen avel och hälsa.
Angelica Klavbeck godkänns av styrelsen till avelskommitteen. Information
skall även gå ut via hemsidan så att intresserade har möjlighet att delta i
arbetet
Webbmaster
Uppdatering pågår av hemsidan. Beslut tas av styrelsen att rensa bort de
sponsorer som inte är aktuella i dagsläget. Nya sponsorer läggs in
kontinuerligt.

§30

Leonbergernytt
Beslut tas att redaktören Peter Sjölund själv har rätt att bestämma angående
tidningsfilen från skk. Ordförande meddelar skk.

§31

Skrivelser: Inga skrivelser har inkommit

§32

Bordlagda ärenden

§33 Övriga frågor: Struktur för information och kommunikation med medlemmarna
diskuteras. Denna information kommer läggas upp på hemsidan. Diskussion förs hur vi
kan få fler att engagera sig i kommittéerna samt hur vi bättre kan komma i kontakt med
engagerade personer i frågor som ligger utanför kommittéernas uppdrag.
§34

Nästa möte: Telefon möte 7/6-16 kl 19-21

§35

Mötets avslutande: Ordförande tackar för ett givande möte

Protokollförare
Emma Peters

Justeras
Nicklas Lundh

Mötesordförande
Jane Wall
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