Svenska
Leonbergerklubben
_____________________________________________
Nr 1/14
Protokoll Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte. Telefonmöte
2014-01-20
§1.

Mötets öppnande

§2.

Närvarande/Frånvarande
Närvarande: Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Robin Neumann,
Mikaela
Persson-Wallenius, Marre Stigell kommer in i mötet under §7/Ekonomi, Emma
Ottosson kommer in under §7/Tävling, Märta Brandts kommer in under §10
Övrigt, Therése Hällström kommer in 5 minuter senare.
Frånvarande: Annika Östling.
Adjungerad: Therése Hällström och Märta Brandts

§3.

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

§4.

Val av protokollförare
Kristina Truedsson

§5.

Val av justerare
Robin Neumann

§6.

Föregående protokoll
Klart och utlagt på hemsidan och lades till handlingarna.

§7.

Rapporter
Avel & Hälsa
Då varken Märta eller Therése är närvarande skjuts punkten framåt på
dagordningen.
Information kring RAS mötet i Norrköping 1 feb.
Mötet startar 10.00 istället för 9.00 då många kommer långväga och slutar 16.00
senast. 24 anmälda i nuläget. Pamela kontrollerar inbetalningarna. Märta &
Therése kommer att hålla i mötet och material är färdigställt. Mat, dryck och fika
diskuteras vidare via mail vem som ska ordna.
Ordförande
Verksamhetsberättelse/plan färdig. Diplom till bidragarna av blod till
cancerforskningen är klara inför årsmötet. Ev. årsmötesordförande kontaktad och
svar inväntas.
Ändringen på SKK är genomförd på sidan Köpa Hund. I rastexten togs det bort
att medellivslängden ökar stadigt och att det inte är ovanligt med en Leonberger
på 10, 11 år.
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Pokaler till topplaceringarna av guldlistorna är beställda inför årsmötet. 28 st
kostar ca 4.500 kr. Fraktkostnad och gravyr tillkommer.
Sekreterare/Internationellt
Sekreterardatorn har fått sig en översyn så just nu behövs det inte budgeteras för
en ny dator.
Verksamhetsplan/Berättelse klar för Internationell kontakt är klart.
Marre ansluter till mötet.
Ekonomi
Inget att raportera
Mentalitet
Verksamhetsberättelse/plan färdig. Annars inget att rapportera.
Utställning
Verksamhetsberättelse/plan färdig. Den inplanerade utställningen 2016 i
Norrköping flyttas till Askersund.
Inbjudan till domarkonferans i Leonberg i mars, kommer att utgå omgående till
klubbens ”rasdomare”. Mötet beslutade att summan som avsätts blir 2000:-/pers.
Tre domare får åka totalt om intresse och möjlighet finns. Kostnader utöver det
som klubben avsätter får domarna själva bekosta.
Förslag på ny guldlista har lagts fram. Alla ska fundera på hur den ska
poängberäknas.
Beslut togs att man måste vara medlem i klubben vid slutliga sammanställningen av listorna för att kunna tillgodose sig placeringen.
Medlemsansvarig
Verksamhetsberättelse/plan färdig. 2013 års medlemslistor har sett ut som följer:
Jan – 893 medlemmar, feb – 903, mars – 901, april - ?, maj - ?, juni – 903, juli –
892, aug – 886, sep – 892, okt – 884, nov – 886, dec – 885 medlemmar.
Aktivitetsansvarig
Verksamhetsberättelse/plan färdig. Alla aktivitetsombud är mailade för att
inkomna med sina verksamhetsberättelser/planer.
V. Götaland södra, har ett nytt ombud, Johanna Martinsson och S. Norrland har
även de ett nytt ombud, Helena Berg.
Tävling
Sammanfattning av reglerna för working leos guldlistor som gäller from
2014-01-01:
En lista införs per gren och klass enligt tidigare taget beslut. Priser enligt tidigare
beslut.
Gemensamt för samtliga listor:
Alla tävlande får vara med på listan oavsett resultat men det finns olika krav att
uppfylla för att vinna titeln "Lydnadslejon Klass 1 2014" osv. Uppfyller man ej
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det kravet men ändå ligger 1:a på listan föreslås att pokalen byts mot glasplakett
som till 2:an och 3:an eftersom pokalen bör följa titeln.
Listorna beräknas på ekipagets bästa tävling under året.
Man kan vinna flera klasser inom samma gren under ett kalenderår.
Listorna beräknas genom att resultatet delas på koefficienten och ger då en lista
på 0-10p. Rallylydnaden som saknar koefficient delas på 10. (Som tidigare)
Man får fortsätta tillgodoräkna sig resultat inom en klass tom det år man tar sin
titel, t.ex. LP1, året efter måste man tävla i nästa högre klass för att få vara med på
listan. (som tidigare)
Om två ekipage hamnar på samma poäng så får de delad placering på listan. (som
tidigare)
Krav för att vinna titlarna:
Rallylydnad, samtliga klasser, kvalificerande/godkänt resultat, dvs minst 70p av
100.
Vatten, samtliga klasser, godkänt resultat, dvs 5p på listan.
Bruks, samtliga klasser, godkänt resultat, dvs 5p på listan.
Lydnad, samtliga klasser, 2:a pris dvs 7p på listan.
Emma ansluter till mötet.
SKK har fortfarande inte återkommit med något om Vattenchampionatet.
Marre har lite rosetter kvar som kommer att användas till tävlingarna i Lida 5-6
juli.
Hemsida
Verksamhetsberättelse/Plan färdig.
Leonbergernytt
Redaktionen har skapat en facebooksidan för att kunna få ut information och
få in förslag. Sidan administreras av redaktionen själva.
PR
Inget rapportera.
Malin har hjälpt till att få in lite sponsorer.
Övrigt
Styrelsen väljer att inte dela ut blomstercheckar till avgående
styrelsemedlemmar vid årets årsmöte.
Angelica Klavbäck får tyvärr avgå från sitt styrelseuppdrag pga. privata skäl,
2/1-14.
Mötet beslutade att Robin Neumann går in som vice ordförande.
§8.

Skrivelser
2013-12-12 Inskickad skrivelse av medlem ang. ursäkt
2013-12-13 Inskickad skrivelse av medlem ang artikel
2013-12-13 SKK DNs beslut 6 dec
2013-12-17 SKK Supplement
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2013-12-18 SKK Nya föreskrifter för träning och tävling med djur
2013-12-19 SKK Icke hänvisning
2013-12-20 SKK Konferenser 2015
2013-12-20 SKK Auktorisation exteriördomare
2014-01-02 Inskickad skrivelse ang. aktivitet i Göteborg
2014-01-07 SKK DN Beslut
2014-01-07 SKK CS protokoll 713
2014-01-08 SKK Katalogisering av tidskrifter
2014-01-08 SKK BPH
2014-01-08 SKK Medlemsstatistik 2013
2014-01-09 SBK Nytt förfarande för arrangör vid inrapportering MH
2014-01-10 SKK Protokoll KF 2013
2014-01-10 Belgiska LBK Leonberger Magazine
2014-01-14 Hein Sibrijns International Leonberger Judge seminar 2014
2014-01-16 Hein Sibrijns ILU minutes AGM 2013
§9.

Bordlagda ärenden
Hanterad under ”Tävling”

§10.

Övriga frågor
Här ansluter Märta Brandts till mötet och vi går tillbaka till §7/Avel och
Hälsa och Therése Hällström ansluter till 5 minuter efter Märta.
Höra så att Proplan fortsätter sponsra men båda parter har 2 månader uppsägning
och ingen har dock sagt upp något avtal, men för att säkerställa att allt flyter på
under året.

§11.

Nästa möte
Inget bestämt.

§12.

Mötets avslutande
Ordförande tackade för ett trevligt möte

Vid protokollet

Justerat

Kristina Truedsson
Sekreterare

Pamela Abrahamsson
Ordförande

Justeras

Robin Neumann
4

