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Leonbergerklubben
_____________________________________________
Nr 03/14
Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte, telefonmöte.
2014-03-19

§25.

Mötets öppnande

§26.

Närvarande/frånvarande:
Närvarande: Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Robin Neumann, Mikaela
Persson-Wallenius, Marre Stigell
Frånvarande: Emma Ottosson, Annika Östling
Adjungerade: Märta Brandts, Therése Hellström

§27.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§28.

Val av protokollförare
Kristina Truedsson

§29.

Val av justerare
Mikaela Persson-Wallenius

§30.

Föregående protokoll nr:
Protokoll 02/14 är inte färdig justerat.

§31.

Rapporter
Avel/Hälsa rapporterar om RAS
Få medlemmar har hört av sig om remissförslaget för RAS som finnas
tillgängligt på facebook och klubbens hemsida. Vissa formuleringar och stavfel
har ändrats eller tagits bort. En sista översikt görs innan det skickas in till SKK.
Ett par medlemmar har frågat om utställningsmeriten då mötet i Norrköping var
överens om att meriten skulle vara excellent. Då detta inte var majoritetsbeslut
från övriga möten och enkäter fick detta ändras till very good. Alla enkätsvar
räknades som ett möte.
En förtydligen ska göras under delen som gäller ögon då det kunde missuppfattas
som att anmärkningarna minskat trots att de ökat.
Under exteriört kommer ”rasens typ och storlek”, storlek läggas till för att trycka
på att våra leonberger överlag är något för låga enligt rasstandardens idealhöjd.
Avelsrådet tittar även på formulering beträffande rekommendaionerna kring avel
på hundar som är bärare D/N, ILPN1Veterinär Torkel Falk är kontaktad för uppdatering. Han är villig att hjälpa
klubben tyda obduktionsprotokoll så vi kan få möjlighet att se en ev. röd tråd då
det gäller hjärtproblem hos rasen. Kontakt ska ske om så är önskvärt.
Märta och Therése lämnar mötet.
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Ordförande:
Ärende nr 2 är bekräftat avskrivet från Sergel inkasso.
Kommande styrelse får vara uppmärksamma på fakturor som rör portot av LB
nytt då det krånglat hela året.
Sekreterare/Internationellt:
En domare representerar SLBK på domarkonferensen i Leonberg 30 mars.
Belopp att förfoga över är 6000 :Ekonomi:
Revisionen har inte kommit styrelsen tillhanda ännu, detta pga. revisorerna.
Utställning:
AU-beslut 2014.01-30: Det nya anmälningssystemet via SKK tillåter inte att
hundar anmäls gratis, som i dagsläget är aktuellt för klubbens veteraner. Detta
gör att vi lägger in en symbolisk summa å¨15 kr för veteraner, det samma som
SKKs tjänst kostar.
Klubbens rabattsystem kan ej heller utnyttjas via SKKs anmälningstjänst, detta
gör att en förändring får genomföras. Vid anmälan av 4 hundar till en utställning
har anmälaren/ägaren rätt att begära ut ett presentkort, värt 280 kr till utställning,
av sekreteraren. Vid anmälan av 8 hundar, 2 presentkort, osv.
Utvärderingen av mentaliteten i Strängnäs fick kritik då alternativen var för få
eller behövde omformuleras, beslutades enhälligt att den nya utvärderingen
kommer att se ut som följer:
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Balanserad stabil lätthanterlig. Hunden står stadigt och tryggt.
Hunden söker aktivt kontakt med domaren, är överdrivet glad att möta en främmande person,
kanske hoppar upp mot eller försöker slicka domaren.
Till synes något obekväm i ringen med svansen mellan benen och/eller stressad i rörelse men
hanterbar. Hunden står still men söker inte kontakt. Låter sig beröras.
Klart obekväm i ringen med svansen mellan benen och/eller stressad i rörelse, låter sig inte
gärna beröras av domaren, knappt hanterbar.
Mycket reserverad och svårhanterlig. Hunden slinker undan, visar flyktbeteende. Utställaren
håller fast eller kvar hunden mot dess vilja.
Alltför skygg och helt ohanterbar.
Hund som någon gång under bedömningen morrar eller visar försvarsbeteende, försöker nafsa
eller bita efter domaren.

Detta kommer att mailas ut till domarna för resterande utställningar för året.
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Mentalitet:
Många förfrågningar om MH i Nossebro denna säsongen.

Avel & Hälsa:
Lathunden, sms skickat enligt anvisningar till kontaktperson inom SBK. Inget
svar i dagsläget.
Om inte Lathunden är sittande styrelse tillhanda innan årsmötet får den nya
styrelsen kontakta SBK på www.genitica.se
Första utkast av remissförslag av RAS, är utlagt på hemsidan.
Klubbtidning:
Korrekturläsning har gjorts och tidningen har gått till tryck.
Tävling
Platsen som vattenansvarig är vakant.
Aktivitetsombud
Jennie Trouin har fortfarande inte hört av sig så vi vet inte om platsen är vakant.
Hemsida
Platsen som webmaster (programmerare) är vakant. Alla uppgifter till hemsidan
finns i sekreterarpärmen. Den vanliga administrationen kan fortgå som vanligt av
styrelsen.
§32. Skrivelser
2014-03-10 Olof Paulsson Program för viltspårsveckan
2014-03-14 Inskickat av medlem. Ny utvärdering . Hanterad
2014-03-11 SKK Regler och riktlinjer för CUA och CUA-H
2014-03-18 SKK DN Beslut
2014-03-18 SKK Svar om utställning.
2014-03-18 SKK Ringsekterareväska. Inte aktuellt.
2014-03-18 SKK Ang. utställningsregler
2014-03-19 SKK SKKs policy för relation människa-hund
§33. Bordlagda ärenden
Det gamla fotogalleriet behöver fortfarande hjälp med att komma upp på hemsidan
igen. Zip filen finns i sekreterardatorn.
§34. Övriga frågor
Inget att rapportera
§35. Nästa möte
Årsmötet den 22 mars kl 13.00 i Göteborg
§36. Mötets avslutande
Ordförande tackar för året som gått.
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Vid protokollet

Justeras

Kristina Truedsson

Pamela Abrahamsson
Ordförande

Justerare

Mikaela Persson-Wallenius

4

