Mötesdatum: 2005-09-15
Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte
den 15 september 2005
Deltagande: Line Wolmo, Marie Ahlgren, Tina Lindberg, Linda Jansson,
Ulf Uddman och Per-Inge Johansson
Ej deltagande: Mats Björk, Hans Forsell
§1. Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2. Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§3. Val av justerare
Till justerare valdes Marie Ahlgren jämte ordförande Line Woldmo.
§4. Val av sekreterare.
Till sekreterare för mötet valdes Tina Lindberg.
§5. Genomgång av föregående protokoll och kontroll av givna uppdrag.
Line meddelade att Catrin Eriksson tackat ja till att bistå klubben som adjungerande sekreterare
och Petra Junehall som adjungerande avelsråd, domaransvarig och internationell kontaktperson.
Line redogjorde för kontakten med Lena Lindgren ang. chatten på hemsidan. Tina har skickat in
ansökan om ändring av utställning till SKK.
§6. Inkomna skrivelser
- Beslut från SKK´s disciplinnämnd. Inga disciplinära påföljder.
- Skrivelse från XXX och XXX. Line uppdras skicka svar.
§7 AU
Inget.
§8 Datum för årsmöte 2006
11 februari i Stockholm. Line uppdras att kontakta Scandic Järva.
§9 25 års-jubileum 2006
Bordlägges till kommande diskussionsmöte.

§10 Ordförande
Förfrågan från XXX ang. uppfödarlistan. Bordlägges till diskussionsmötet. Line skickar samtliga
skrivelser som inkommit under perioden då vi inte haft någon sekreterare till Catrin. Forumet har
på sista tiden innehållit flera diskussionstrådar som ej hör hemma där. CS arbetsgrupp föreslår
stängning av forumet. Då det rör sig om ett fåtal människor beslutar styrelsen att Line uppmanar
till skärpning med tidsfrist 14 dagar, annars stängning. Line tillfrågar Petra Junehall om att
medverka på mötet i Leonberg som internationell kontaktperson. Petra får själv stå för sina
kostnader i samband med resan.
§11 Sekreterare
Catrin skall medverka på kommande möten för att skriva protokoll.
§12 Kassör
Ulf har fått en ekonomisk rapport från kassören. Ingenting att anmärka på. Ulf önskar även i
fortsättningen få ta del av månadsredovisningen. Line uppdras meddela kassören det.

§13 Avelsråd
Ingenting att rapportera.
§14 Tävlings och provansvarig
Kommitté för utställningen i Köping 2006 är tillsatt. De har även tagit på sig att hålla i den
inofficiella utställningen där. Line uppdras att kontakta kommittén som får i uppgift att ta fram
kalkyl för utländsk domare. Styrelsen beslutar att ge mandat till Per-Inge, Ulf och Line att besluta
ang. utländska domare till utställningen. Frågan ang. BIG- och BIS-poäng bordlägges till
diskussionsmötet.
§15 Utbildningsansvarig
Inga utbildningar planerade.
§16 PR-ansvarig
Marie-Louise Andersson har erbjudit sig att bli PR-ansvarig. Marie-Louise bjuds in till kommande
diskussionsmöte.
§17 Data och internetansvarig
Då chatten på hemsidan ej används uppdras Line att kontakta Lena för att ta bort den.
§18 Lokalombudsansvarig
Inget att rapportera.

§19 Leonbergernytt
Beslut att tidigarelägga manusstopp på sista numret av tidningen för att kunna sälja den på
utställningen i Stockholm. Information om det måste även läggas ut på hemsidan. Line uppdras att
kontakta Marie-Louise om det.
§20 Övriga frågor
Styrelsen beslutade att även i år profilera klubben genom rasmonter på Stora Stockholm. Tina
uppdras att kontakta Åsa Hemberg. Madeleine Oltmans kommer skriva årsboken 2005, samt hjälpa
till med utställningskataloger. Tina uppdras att kontakta Mimmi för att höra hur det går med
årsboken 2004.
§21 Nästa styrelsemöte
Diskussionsmöte den 12 november 2005 kl 12.00 i Valdemarsvik.
Beslutande telefonmöte den 15 november 2005 kl 19.00.
§22 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid pennan:
Tina Lindberg

Marie Ahlgren justerare Line Woldmo ordförande

