Svenska
Leonbergerklubben
_____________________________________________
Nr 15/13
Protokoll Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte. Telefonmöte
2013-12-11
§89. Mötets öppnande
Ordförande välkomnar alla
§90. Närvarande/Frånvarande
Närvande: Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Robin Neumann, Mikaela
Persson Wallenius, Marre Stigell
Frånvarande: Emma Ottosson, Annika Östling, Angelica Klavbäck
Adjungerad: Birgitta Strömberg kommer med från §96/Utställning
§91. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes
§92. Val av protokollförare
Kristina Truedsson
§93. Val av justerare
Mikaela Persson Wallenius
§94. Uppdragslista
Pamela Abrahamsson
§95. Föregående protokoll
Protokoll 14/13 godkändes och lades till handlingarna.
§96. Rapporter
Ordförande
Sista delen av styrelseåret har varit tungt då det vid upprepade tillfällen förekommit
hot då man på ett eller annat sätt inte är nöjd med vad styrelsen eller enskild person
i styrelsen har gjort. Efter snart 5 år i styrelsen är detta den värsta perioden. Detta är
anledningen till att ordförande och övriga i styrelsen ställer sina platser till
förfogande vid årsmötet. Alldeles för mycket tid går åt till att hantera olustiga saker
och det är helt enkelt inte värt det längre. SKK är underrättade och valberedningen
har information på hemsidan. Planerna är att styrelsen ska arbeta vidare som
planerat fram till årsmötet, men fortgår det som under sista delen av året så finns
risken att årsmötet ligger för långt fram i tiden.
Tyvärr är det svårt att vara fokuserad då läget är som det är. Den olustiga känslan av
att oskyldiga medlemmar utanför styrelsen kanske dessutom får ta konsekvenser, är
i våra ögon inte acceptabelt.
Mail har utgått till uppfödarna och ägarna av hanhundar som går i avel. Många
intressanta diskussioner har förts kring ämnena. Dock är ett förtydligande på plats
då mailen även tolkats som att Leonbergern har stora sjukdomsproblem. Vi vill
1

poängtera att så är inte fallet, Leonbergern är en förhållandevis frisk ras.
Som alla raser har även Leonbergern vissa problem. Men problem är inte detsamma
som en väldigt sjuk ras. Däremot ska vi arbeta mot att inte få en ras med stora
sjukdomsproblem.
Sekreterare/Internationellt
Jag (Kristina) har varit på en sekreterarutbildning i Värnamo arrangerad av SKK. En
del tips inhämtades som kan förenkla och minska pappersarbetet i framtiden. Det
rekommenderas framtida sekreterare att gå liknande utbildning.
Det har kommit en inbjudan till domarseminariet från Leonberger Unionen, som
ska hållas i mars 2014.
Ekonomi
Fakturor har utgått för julannonser i LB.nytt nr 4. Faktura för sponsorfodret som
uteblev till Vännäs och faktura till Västra Rottweilerklubben för ½ summan av MH
pistolen är skickade.
Sekreterarutbildning i Värnamo är genomförd och kostar 600:- plus resa.
Ordförandeutbildningen betalas privat då klubben redan stått för en utbildning.
Kassören fick tyvärr förhinder och även den utbildningen betalades privat.
Mentalitet
Inget nytt inplanerat. Mikaela håller på med att göra en utvärdering av MH i sitt
examensarbete, och Mikaela har valt ut ett tiotal raser däribland Leonberger, detta
görs privat men resultatet kommer att delges klubben så småningom.
Utställning
2016 års utställningsplatser ska försöka samordnas med SKK utställningarna.
Mikaela ska höra med Sydskånska Kennelklubben om att ha en special i samband
med Malmö utställningen i mars. Österbybruk i maj, Tvååker i juli, Norrköping i
september och Sundsvall i oktober, beträffande dessa ska respektive
länskrubb kontaktas.
Varberg som togs upp i föregående protokoll med Maria Andersson och Lotta Petré
som ansvariga är i dagsläget inte aktuellt.
Utvärdering av mentalitet på utställningar som diskuterades i protokoll 14/13 201310-30, namnförslag önskas ”Rasens tillgänglighet” var ett förslag till namn
för utvärderingen, eller möjligen något som innefattar social/miljöutvärdering.
Birgitta Strömberg kommer med i mötet, Birgitta delges om tystnadsplikten som
gäller och accepterar detta.
Vi ska kolla upp ang. domareseminariet i Leonberg i mars 2014 hur detta har
fungerat vid tidigare tillfällen.
Medlemsansvarig
Kassören ska meddelas om hur många medlemmar det ska betalas in för till
Leonberger Unionen.
Fr.o.m 1 januari träder de nya avgifterna i kraft som beslutades
om på årsmötet.
Aktivitetsansvarig
Många adventspromenader har varit inplanerade bland ombuden vilket är mycket
trevligt.
Påminnelser ska utgå till ombuden ang. verksamhetsberättelser/planer.
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Tävling
Förslag på nytt system av beräkning av Working Leos, guldlistorna. Listorna gäller
vatten, lydnad, bruks och rallylydnad.
Styrelsen och motionären beslutar att ha en vinnare i varje klass i alla
tävlingsformerna. Beslutades också om pokal till första pristagarna, till andra och
tredje beslöts att tilldela en glasplakett.
Hur koefficienten kommer att beräknas blir aven det diskuterat i kommande
mailkoversation. Flera förslag läggs fram för vad som ska krävas som minsta
resultat. Maildiskussion med beslut kommer att tas gällande den biten.
Beslut ska vara klart till nästa fredag den 20 december. Birgitta ska vara delaktig i
mailkonversationen.
Inget nytt ännu om vattenchampionaten. Styrelsen och medlemmarna meddelas
omgående information kommer från SKK.
Avel & Hälsa
RAS möten i områdena Dalarna, Skåne och Göteborg är avklarade och ett stort
gemensamt möte planeras till 1 februari 2014. Till dessa möten kompletteras även
information från medlemmar via enkäter och mail. Därefter ska omgående ett
remissförslaget till SKK sammanställas. Om någon känner att man nu skulle ha
ändrat uppfattning på någon punkt så bör man omgående maila detta till
avelsråden.
Hemsida
ZIP filer är mottagna av de gamla fotogallerierna och kommer att vidarebefordras
till Emma som förhoppningsvis kan få hjälp med att få dessa införda på
hemsidan.
På hemsidan finns en text som är hämtad från SKK hemsida om att köpa valp, den
är sammanställd 2009, i denna text står att medellivslängden ökar stadigt och det är
inte ovanligt att Leonbergern blir 10-11 år. Texten ska tas bort eftersom vi inte har
belägg för detta. Andra raser skriver dessutom inget om åldern. Beslutades att
hemsidan uppdateras omgående beträffande detta och SKK meddelas att ändra på
sin hemsida.
Leonbergernytt
Extra lådan med tidningar kom tillslut efter 2 månader. Tidningar skickades ut
omgående till de medlemmar som meddelat att dera tidning uteblev. Men
problemet kvarstår då Pamela fick alla dessa i retur av posten 2013-12-10. Pamela
ska gå till postkontoret under veckan för att prata med dem om vad som är
problemet.
Problem uppstod under korrekturläsning av nr 4. Extra tydligt material ska finnas
för kommande styrelse så problemet inte uppstår igen.
PR
Rasmontern på Stockholms Hundmässa uppskattades och hade många besökare.
Tack Maritha O. Nordin och alla medhjälpare!
Övrigt
Inget fanns att ta upp.
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§97. Skrivelser
2013-11-07 Jens Myrman Domarförfrångan
2013-11-14 SKK Inbjudan till utbild för handledare vi ringsekr utb
2013-11-20 Kjöp av leonberger i Sverige./ Besvarat
2013-11-25 Emma Ivansson Närvaro på Stora Stockholm 2013
2013-11-25 SKK Internatinellt samarb.för sund hundavel
2013-11-26 SKK Beslut DN 15 nov 2013
2013-11-29 Stokk Stoppa pressarna
2013-12-02 SKK Seminarium för domaransv. o utst.ansv. i SKK specialklubbar
2013-12-04 Fråga om när Leonberger finns att träffa på Stora Stockholm /Besvarat
2013-12-09 ILU om domare seminarier 29/30 mars 2014
2013-12-11 Inskickad skrivelse om tidningsartiklar /Besvarad

§98. Bordlagda ärenden
Birgitta Strömbergs utmärkelse till årsmötet för placeringen i vatten SM.
(Då Birgitta deltar i hela mötet tas den upp på nästa möte)
§99. Övriga frågor
Inget att ta upp
§100. Nästa möte
Senast den 20 januari 2014
§101. Mötets avslutande

Vid protokollet

Justeras

Kristina Truedsson

Pamela Abrahamsson
Ordförande

Justerare

Mikaela Persson Wallenius
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