Styrelsemöte för SvLK den 29 oktober 2017

Närvarande: Monika Lindberg, Anette Wennström, Gitte Ostenfeldt, Pernilla Lindgren, Lotta Andersson, Bo
Jeppsson och Helena Henriksson, suppleant Maud Skogsberg. Kassör Anna-Lena Nennestam.

§1 Mötet öppnas.
Mötet öppnades av ordföranden Gitte Ostenfeldt.
§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande valdes Gitte Ostenfeldt och till sekreterare Anette Wennström.
§3 Val av justerare.
Till justerare valdes Pernilla Lindgren.
§4. Mötet beslutsmässigt och alla behörigt kallad.
Ja.
§5. Fastställande av dagordning.
Ok.
§6. Föregående protokoll lästes igenom.
Godkänt.
§7. Ekonomi.
Företagskontot: 51 170,15 kr, placeringskontot 60,000 kr och kontant 2043 kr.
Medlemslista är nu uppdaterad av kassör Anna Lena Nennestam och gällande fakturor är de utsända till
årsskiftet, tom mars. jan- juli fakturor till medlemmar 10/10 Till dem som ska betala jan-mars. Omvärderat
vårt beslut om vårt medlemsregister. Då kostnaden istället för ca 30 kr/medlem och 600 kr i startavg blir
7,90 / medlem om vi gör det själv i vårt bokföringsprogram.
Att vi sköter det själva då det ekonomiskt är fördelaktigt för oss. Vi rev upp det tidigare beslut från
styrelsemöten den 10/4 17.
Styrelsen har fattat ett enhälligt beslut om att inte lämna över vårt medlemsregister till Skk’s
medlemsavdelning utan sköta detta själva.
Anna Lena Nennestam/kassörbehöver loggan. Kassören tar även på sig att sända ut välkomstinformation.
Redovisning:
Tvååker inkomster 11141 kr, utgifter11549 kr förlust 408 kr. Ett bra resultat med tanke på dyra kostnader.
Hemsidan flyter på men önskvärt med
mer inskick. Flasha medlemsmötet lite mer. Annonspriser ska ut.
Sponsring: Ny sponsoransvarig Benita Paulsen. Fattat beslut att hon är Svenska Landseerklubbens
nya sponsoransvarig. Ordförande måste signera sponsringsavtal framöver för att vara giltiga.
Ekonomi:
Vår revisor har inkommit med frågor Bodil Arvidsson– Gitte Ostenfeldt svarar Bodil ang
hennes brev.
Hemsidan: Webbis Zandra Göbel inte närvarande så muntlig återberättande från sekreteraren. Skralt med
inskickat material till webbis. Annars flyter den på. Påminnelse om möjlighet till julannon ska in på
hemsidan och flasha för den och förlänga fram 10 november.Våra nya policys ska in.
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Tidningen: Redaktör Anette Wennström. Tidningen: Deadline 1 nov utgivning första veckan i december.
27 november hos tryckaren Bo och Ulrika Jeppsson. Får hjälp med lite roliga inslag av en tjej som heter
Benita Paulsen. Korrekturläsning av LottaAndersson. Använd sista artikel gällande AD/HD i
marsnummer.
§8. Kommittéerna:
Ras.
Rasarbete fortskrider, förhoppningsvis komma arbetet SvLK tillhanda för godkännande inom kort.
Revidering kommer leverera i tid. Ställt upp med hundar på Stora Stockholm för nya domare i 2 år.
Utställning:
Tydligare arbetsfördelning inför utställningar. Pernilla Lindgren kommer in i kommittéen.
Träff/marknadskommitté:
Inkommer med rapport. Jobbas med Stora Stockholm - Lotta Andersson och
Benita Poulsen ha tagit ett stort ansvar med detta arbete. Hela helgen finns montern bemannad. Vi ska vara
med på rasparaden. Göra ett schema över hundar som ska delta. Vi har monter. Rasparad på lördag.
Kontakta Tommy Carlsson och Zandra Göbel För monter på My Dog
Ev Anette Wennström är basen i Göteborg. Ta reda på när anmälan går ut.
Aktivitet och tävling:
Ny medlem i kommittéen Bonita Paulsen. Enhälligt beslut att hon ingår i vår
kommittee. De vardagstips som läggs ut på vår Fb sida får vi massa beröm för.
Vattenkommittéen: Ev. en utställning/träff i Umeå 2017. Träningstillfällen för nybörjare både i väster och
söder.
§9. Övrigt.
a. Medlemspolicy.
Styrelsen beslutar enhälligt att denna policy gäller.
b. Inför vår halvårsredovisning. Redovisning.
På vårt medlemsmöte kommer vår 6 månads redovisning läggas fram och vad vi vill göra framöver.
Det ska våra medlemmar tala om för oss i styrelsen.
c. Medlemsmöte. Växjö klart. Lokalen ligger i samma byggnad som utställningen. Tid kl: 17.00.
och Stockholm i samband med utställningen. Lägger den i anslutning till utställningen. Blir enklare att
samlas om det finns i anslutning med mässan. När vi har medlemsmöte bör det ligga på neutral plats.
Styrelsen säger ja att det ska vara så. Anette Wennström säger ja., Gitte Ostenfeldt, Ja, Pernilla
Lindgren ja, Maud Skogsberg Ja. Lotta Andersson ja, Bo Jeppsson reserverar sig. Monica Lindberg Ja.
Lotta Andersson kollar upp lokal utanför området. Mötet ska vara på lördag. 18.00.
d. Roll Up. Beställa en vecka innan. Anette Wennström och Lotta Andersson tar tag i detta. Beställ dessa.
e. Revisorn ang. protokoll och om domarkonferensen.
Gitte Ostenfeld har mailat henne ang. svar. Det är under arbete. Sammanställning sker just nu. Svarat till
henne.
f. Monter Stora Stockholm.
Lotta Andersson och Benita Poulsen håller på med den. Bo Jeppsson & Monica Lindberg har info.
g. Årsmötet i Sundsvall. Tog upp styrelsebeslut från Styrelsemöte 2017-08-14
Vi tar upp detta beslut till omprövning - omröstning - Enhälligt beslut att vi flyttar vårt årsmöte i april
till gamla platsen i Västerås. Årsmötet flyttas till den 28 april 2018. Brukshundsklubben. Anette
Wennström kontaktar dem. Ska ut på hemsidan snarast.
h. Medlemsförfrågan.
Inkommen förfrågan från en uppfödare om medlemskap/uppfödarhänvisning. Bordlägger beslut till nästa
styrelsemöte. Fattar inget beslut då vi har en dialog med juridiska/Skk. Tar upp detta nästa medlemsmöte.
i. samarbete med klubbar.
Vi beslutar att ha Lotta Andersson som språkrör i vår klubb och mellan de andra klubbarna. Hon tar
uppgifter om hur vi kan gå till väga. De klubbar som håller på med dem som håller på med samma
sport/gren. Är vi öppna för ett byte om det är möjligt?
j. Medlemsregister. Vårt register är uppdaterat.
Se under ekonomiska punkten.
k. Välkomstbrev till medlemmar. Ett nytt är på gång Alla fakta till alla medlemmar. På medlemsmötet
och sen in på hemsidan
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§10. Förslag till beslut.
Medlemspolicy
Beslutet togs enhälligt och godkändes. In på hemsidan.
Triathlon till beslut.
Vi tar beslut att vi vill vara med på detta event tillsammans med leonberger och New
foundlandklubben.
§11. Rapporter och skrivelser.

In/Ut styrelsen/ordföranden till SKK/SBK ang. hundar som gjort arbetsmeritet.
In/Ut: Sekreteraren/Kultur och fritidsförvaltningen i Växjö ang. lokal medlemsmöte.
In/ Pamela Abrahamsson/Leonbergerklubbben ang. förslag om samaktivitet.
In/. Marre Stigell ang. budget triathlon.
In: Skk/Åsa Blomqvist ang. icke hänvisning.
In: Skk/Jenny Damgren ang. stipendier för funktionärer 2017.
In: In SLNK ang. samarrangemang 2019/möte
In/Ut: sekreteraren medlemskap uppfödare.
In: SLU Forskningsnyheter 9 2017.
In: Skk/SBK ang. regelrevidering lydnad.
In: Skk/Lotta Olsson. Som ersatt Karin Drotz SRDgruppen.
In: SKK/Brith Andersson. ANG utbildning skrivare/tävlingsledare Rallylydnad
In. Skk/FK Frank Bruno ang. dagkonferens januari i 2018.
In: Skk/ FK Frank Bruno ang. presentationer och kursutvärdering kurs i förenteknik.
In/Ut. Andreas Tegström HENRIX Grafiska
In: Från medlem ang. hennes resultat på våra eller i våra medier.
§12. Nytt möte. November onsdag den 22 kl. 19.30
§13. Avslut
Gitte Ostenfeldt avslutade mötet och tackade alla för sitt deltagande trots långt möte.

.
Ordförande.
Gitte Ostenfeldt

Sekreterare.
Anette Wennström

Justerare.
Pernilla Lindgren

Verification
Transaction ID

SJfw7uxyG-rJmw7_gkM

Document

Styrelsemöte för SvLK den29 oktober 2017.pdf

Pages

3

Sent by

Anette Wennström

Signing parties
Pernilla Lindgren

pernilla.lindgren@svlk.se

Method: Email

Action: Review

Gitte Ostenfeldt

gitte.ostenfeldt@svlk.se

Method: Email

Action: Review

Anette Wennström

anette.wennstrom@svlk.se

Method: Email

Action: Sign

Activity log
Documents published Anette Wennström
2017-11-08 13:09:32 CET,IP address: 85.238.210.252
E-mail invitation sent to pernilla.lindgren@svlk.se
2017-11-08 13:09:33 CET,
E-mail invitation delivered to pernilla.lindgren@svlk.se
smtp;250 2.0.0 Ok: queued as ae9171b2-c47d-11e7-867b-e0d84895d241,2017-11-09 23:23:54 CET,
Clicked invitation link Pernilla Lindgren
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko)
Version/11.0 Mobile/15A402 Safari/604.1,2017-11-09 19:22:05 CET,IP address: 94.234.170.139
Document viewed by Pernilla Lindgren
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko)
Version/11.0 Mobile/15A402 Safari/604.1,2017-11-09 19:22:06 CET,IP address: 94.234.170.139
Document approved by Pernilla Lindgren
2017-11-09 19:22:11 CET,IP address: 94.234.170.139
E-mail invitation sent to gitte.ostenfeldt@svlk.se
2017-11-09 19:22:12 CET,
E-mail invitation delivered to gitte.ostenfeldt@svlk.se
smtp;250 2.0.0 Ok: queued as e8525d69-c57a-11e7-867b-e0d84895d241,2017-11-09 23:23:54 CET,
Clicked invitation link Gitte Ostenfeldt
Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J320FN Build/LMY47V) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/62.0.3202.84 Mobile Safari/537.36,2017-11-09 22:54:10 CET,IP address: 77.243.149.47
Document viewed by Gitte Ostenfeldt
Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J320FN Build/LMY47V) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/62.0.3202.84 Mobile Safari/537.36,2017-11-09 22:54:11 CET,IP address: 77.243.149.47
E-mail invitation opened by gitte.ostenfeldt@svlk.se
2017-11-09 22:54:26 CET,

pernilla.lindgren@svlk.se

Document approved by Gitte Ostenfeldt
2017-11-09 22:55:35 CET,IP address: 77.243.149.47
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2017-11-09 22:55:36 CET,
E-mail invitation delivered to anette.wennstrom@svlk.se
smtp;250 2.0.0 Ok: queued as b7bc44f0-c598-11e7-aafe-e0d84895704e,2017-11-09 23:23:54 CET,
Clicked invitation link Anette Wennström
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100
Safari/537.36,2017-11-09 23:23:35 CET,IP address: 85.238.210.252
Document viewed by Anette Wennström
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100
Safari/537.36,2017-11-09 23:23:35 CET,IP address: 85.238.210.252
Document signed by Anette Wennström
2017-11-09 23:23:53 CET,IP address: 85.238.210.252
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