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Dagordning
§63. Mötets öppnande
§64. Närvarande/Frånvarande
Närvarande: Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Robin Neumann, Mikaela
Persson-Wallenius, Annika Östling, Marre Stigell, Emma Ottosson.
Frånvarande: Angelica Klavbäck
§65. Fastställande av dagordning
Dagordning fastställdes
§66. Val av protokollförare
Kristina Truedsson
§67. Val av justerare
Mikaela Persson-Wallenius
§68. Uppdragslista
Pamela Abrahamsson
§69. Föregående protokoll
Protokollet 12/13 är utlagt på hemsidan, godkändes och lades till handlingarna.
§70. Rapporter
Ordförande
Då foderpallen till Vännäs aldrig kom fram i tid skulle den vidare till rasspecialen
i Högbo. Foder till Vännäs inhandlades i stället av utställningsansvarig så
utställarna inte skulle bli utan foderpriser. Tyvärr kunde pallen inte skickas vidare
till Högbo då den begärdes ut av ansvarig i efterhand och användes i stort upp.
Foder till Högbo fick inhandlas via foderleverantörer på internet och mellanskillnaden faktureras till ansvarig. Klubben går trots detta back 418kr då SKK anser
att mellanskillnaden på foderpallen, värd 11.245 kr, och ansvarigs utlägg för inköp
av foder värt 5348 kr, ska dras av från totalsumman. Detta gör att 5.897 kr
faktureras till ansvarig.
Tyvärr hann inte allt foder fram från internetföretagen så Liza Darmell fick köra
runt till butiker och inhandla det som fattades.
AU beslut taget 2013-08-03 om arbetsordningen.
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Vid omedelbar uppdatering av klubbens arbetsordning kommer beslut som finns
under ”Policy för SLBK” att flyttas till respektive ansvarsområde. Detta för att allt
ska ligga samlat så man inte behöver leta på flera ställen i arbetsordningen.
Nya beslut kommer finnas under ”Policy för SLBK” under 1 års tid för att vara
tydliga för alla. Därefter flyttas de till respektive ansvarsområde.
Udda beslut som inte faller in naturligt under redan befintliga kategorier i
arbetsordningen kommer ligga kvar under ”Policy för SLBK”
Kontakt kommer tas med Newfoundland, Pyrenéer och St: Bernhard klubbarna.
Liten eller ingen information hittas på deras hemsidor om hälsa. Hur ser det ut i
dessa raser som ligger till grund för leonbergern? Autoimmuna och neurologiska
sjukdomar bl.a. Pamela kommer att kontakta dessa klubbar.
Karin Hultin Jäderlund kommer kontaktas ang. LP & LPN. Det är många år sen hon
föreläste på Blå Stjärnan i Göteborg och en uppdatering inom ämnet skulle behövas.
Ev. föreläsning i Göteborg planeras med Catharina Fahlberg. Catta bor i Onsala så
resersättningen är nästan obefintlig och inget boende krävs. Catta tar 700 kr i
timmen och kostnaden kommer inte belasta klubben då föreläsningen ställs in vid
för dåligt intresse. Beslutades enhälligt att vi ska försöka få till denna föreläsningen.
Sekreterare/Internationellt
Information om klubbåret har satts ihop inför Unionsmötet nu i september. LPN är
aktuellt i år igen och frågan kommer ställas hur det ser ut med LP i övriga världen.
Ekonomi
Balans & resultatrapport är gjord för första halvåret och skickad till revisorerna.
Detta skedde senare i år än normalt då allt förskjutits då inget bokförts mellan de
två årsmötena i våras.
Mentalitet
Ett MH kvar för i år i Nossebro. Tills nästa år planeras färre in då det tillfälligt är
mättat i området. Men många valpar finns och till året efter bör tillfällena ökas igen.
Dessutom finns möjligheten att lägga in fler efterhand för 2014 om det skulle
behövas.
MH behöver framställas mer intressant för valpköparna.
Skicka ut fråga till uppfödarna hur man ska få fler att göra MH och röntgen.
Pistolen inlämnad för att den klickar. Pistolen ska försöka reklameras, men en ny
behövs alltså.
Utställning
Klubbträff och inofficiell utställning i Tånga Hed, Vårgårda 6-7 september 2014.
Information ska upprättas på hemsidan. Markytan kostar 850:- per dag. Vandrarhem
finns på Tånga Hed, 65 av 69 rum tar hund. Kanske ha ett MH på lördagen. Beslut
togs enhälligt att genomföra detta.
Förtydligande beträffande Avel & Uppfödargrupp valp på klubbens rasspecialer.
Samma regler gäller för valpgrupper som för vuxna enligt SKKs utställnings &
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championatregler.
Några placeringsrosetter i valpklasserna i Motala missades att delas ut. Alla
kontaktade och rosetterna skickas ut till dem som blev missade.
Motala Brukshundklubb kontaktades ang. de fulla toaletterna och den vegetariska
maten som sades saknas. Svar kom och ansvarig i köket visste att det fanns
vegetarisk mat men informationen gick inte vidare till den som hjälpte till i köket.
Vice ordförande meddelar att deras ordförande inte längre arbetar kvar och bokning
av området för vår special skedde via denne. Hade nuvarande styrelse förstått att det
inte var en kennelträff utan 123 hundar som skulle ställas ut så hade de aldrig tillåtit
oss att vara där. Deras toaletter skulle inte tömts förrän 1 maj och nu blir det en
extra kostnad för dem.
Brukshundklubben anser sig inte behöva betala tillbaka något till SLBK.
Dags för att planera utställningar för 2016. Motala ligger som förslag.
Domare är klara till alla utställningar 2014, Två domare saknas till 2015 annars är
alla klara, den ena inväntar vi svar ifrån.
Medlemsansvarig
Ny patron har köpts för medlemsutskick, 295 kr. Pamela upptäckte att man skrivit
att en almanacka i kvittot istället för färgpatron.
Kuvert och kartonger för valppaket kommer att inhandlas snart. Medlemsantalet
ligger ganska stabilt. Lite ner för att sen gå upp igen, precis som vanligt.
Aktivitetsansvarig
Aktivitetsombuden måste anstränga sig att skriva ett par rader till varje tidning.
Ombuden är klubben utåt ansikte gentemot medlemmarna men har under en lång tid
känts ganska anonyma, detta gäller självklart inte alla. Nytt aktivitetsombud Ann
Lennartsson Kalmar/Öland.
Sidorna för aktivitetsombuden behöver bli mer synliga för medlemmarna.
Närke, Norrbotten, Västra Götaland, Värmland, Västerbotten saknar
aktivitetsombud. Emma ska försöka hitta intresserade till dessa områden.
Tävling
I protokoll 12/13 stod att tre ekipage kvalificerat sig till SM i vatten, det fanns
dock ytterligare ett ekipage som kvalificerat sig redan tidigare!
Detta ekipage med Eva-Charlott Ekesäter och Kusbolejonet Kokos har dessutom
kvalificerat sig till SM 2014!
Vatten SM 2013 gav strålande resultat till Leonberger. Ett extra stort grattis till ett
toppresultat av Birgitta Strömberg och Charga! Utmärkelse diskuteras på kommande
möte.
Skrivelse har skickats in till SKK för att ansöka om cert och vattenchampionat
ytterligare en gång!
KM i viltspår bokat och klart. 12 ekipage har möjlighet att delta i Stockholm.
Annons finns med i tidning nr 3. Bokat till 27 oktober med riktiga domare. Andra
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raser får vara med om plats finns. Pamela hör med Proplan om sponsring. Be
medlemmar hjälpa till med sponsring för pokaler och rosetter precis som för
utställning.
Pokaler till 1-3 plac.
Vilka ska få vara med på Grattis sidan. Uppflytt i alla arbetande grupper,
Alla 1:a priser och uppflytt ska få in på hemsidan. Ev. ha lite prova på tillfällen för
Rallylydnad runt om i landet.

Avel & Hälsa
Datum och plats inbokade för RAS möten. Datumet för Lästringe behöver dock
ändras. Fysiskt möte eller telefonmöte för övre delen av landet är inte helt färdigt
ännu.
Kallelse kommer i tidning nr 3. Emma kan ha ett möte hos sig. Kolla om man kan
köra mötet via videokonferans.
Biopsier för misstänkt LPN, vem står för kostnaden för frakt och uttagningen av
biopsierna? Ägaren, Bern/Minnesota, klubben) Analysen kostar ca 1100 kr. Biopsier
runt 500/600 kr men kan självklart vara dyrare beroende på vardag, helg m.m. Frakt?
Behöver finnas info på hemsidan. Kontakta både Bern och USA vad de är villiga att
bidra med.
Avel & Hälsa arbetar för att få personer knytna till sig med kunskaper om olika delar
inom avel & hälsa. I dagläget kommer Kirti Zackrisson Eklund vara kontaktperson
för frågor gällande LP, LPN och sköldkörteln. Hennes kontaktuppgifter kommer
finnas på hemsidan. Styrelsen godkänner detta enhälligt.
Maria Andersson påbörjade under sin tid i Avel & Hälsa en frågeställning om LPN
som hon nu vill slutföra. Maria kan sätta ihop frågorna och skicka in till oss så vi vet
vad det som skickas iväg.

Hemsida
Info om LP är inlagt på hemsidan.
Filmklipp upplagt med hund som drabbats av LP.
Länk till MH via Brukshundklubben är inlagd på hemsidan.
Vem kan hjälpa oss med de gamla fotogallerierna? APS, vi har bara året ut på oss
innan de försvinner för gott. Emma ska höra sig för.
Vi måste hitta någon som kan arbeta i APS miljö.
Valphänvisningsformuläret: Missnöje har inkommit att rutan för kommentarer endast
får användas för att förtydliga vad som inte följer RAS i kombinationen. Uppfödaren
anser att även förklaringar ska kunnas göras som är positiva.
Detta har diskuterats tidigare genom åren då kommentarsrutan användts för onödig
information allt för ofta. Förslagvis får endast avel & hälsa använda sig av rutan för
att förtydliga vad som inte följer rekommendationerna. Rutan bör inte finnas synlig
för användaren. Godkändes av styrelsen.
4

Leonbergernytt
Guldlistorna för utställning kommer att presenteras i tidning nr 1 varje år. Övriga
uppdateringar kommer ske på klubbens hemsida. Minst 4 gånger om året eller så
ofta som möjligt. Listorna på tävling ska fortsättningsvis vara med.
PR
Pamela kontaktar Malin Bång och hör hur arbetet fortskrider.
Övrigt
Till nästa möte fundera på plats till kommande årsmöte.
Mailröstning ang. hedersutmärkelse till Jenny Bergdahl för förtjänstfullt arbete för
klubben. Detta röstas enhälligt för. Jenny har under 17 års tid varit ansvarig för
rasspecialen i Norrvidinge, varit lokalombud, arbetat för Hälsokommitteén,
styrelseledamot m.m
§71. Skrivelser
2013-08-06 SKK Föredragningslista CS nr 4
2013-08-08 SKK Annonsmaterial för Årets bragdhund
2013-08-15 ILU Annual general meeting ILU
2013-08-25 Protokoll 12/13 2013-07-31
2013-08-26 SKK Agria”updates” Leonberger
2013-08-26 SKK Info länsklubbarnas utställningar 2016
2013-08-26 SKK Inbjudan till grundutbildning avelsfunktionärer
2013-08-26 SKK Påminnelse Speaker utbildning
2013-08-26 SKK Påminnelse Seminarium ringsekreteraransvariga
2013-08-26 SKK Deadline 1 okt ändringsansökan utställningar
2013-09-04 SKK Stipendium för funktionärer
2013-09-04 STOKK Kurs för blivande utställningsfunktionärer(CUA)
2013-09-05 SKK CS nr 4 2013
2013-09-05 SKK Stambokföring alla officiella resultat
2013-09-06 SKK Ansökan om utställning specialklubbar

§72. Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden

§73. Övriga frågor
Inga övriga frågor

§74. Nästa möte
Nästa möte i slutet av oktober innan nästa manusstopp

5

§75. Mötets avslutande
Ordförande tackade för ett trevligt möte

Vi protokollet

Justeras

Kristina Truedsson

Pamela Abrahamsson
Ordförande

Justerare

Mikaela Persson-Wallenius
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