Mötesdatum: 2004-04-17
Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte på Silja Serenade 2004-04-16/200404-17
Närvarande: Gerd Svensson, Cecilia Rosenquist, Nicklas Lundh, Peter Nordin, Marie Ahlgren, Catrin
Eriksson.
Frånvarande: Petra Junehall, Kerstin Frönestedt
§ 1. Mötet öppnas
Ordföranden Peter Nordin hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet.
§ 2. Fastställande av dagordning
Ändring på punkt 11. Medlemshantering flyttas till punkt 12 varav efterföljande punkter skjuts fram
en punkt.
§ 3. Val av justerare
Nicklas Lundh
§ 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll och kontroll av givna uppdrag.
- Mötesprotokoll 2004-03-13 bordlades till nästa möte.
- Mötesprotokoll 2003-01-25 lästes upp. Nicklas fortsätter kontakten med Marie-Louise om gamla
flaggor, därefter lades protokollet till handlingarna.
- Konstituerande mötesprotokoll 2004-03-13 lästes upp. Petras uppdrag vet vi ej ännu
om hon fullgjort, därefter lades protokollet till handlingarna.
§ 5. AU-beslut
Föreligger inga AU-beslut.
§ 6. Bordlagda frågor
Föreligger inga bordlagda frågor.
§ 7. Inkomna skrivelser
- SKK Pressmeddelande och statistik
- SKK Utmärkelser vid KF
- SKK Sveriges hunddag
- Jenny Bergdahl. Leonbergernytt
- Ruth Lintonsson. MH-kommittén
- NLBK. Vidarbefordrad inbjudan till Amerikansk utställning.
- Avelsrådet SLBK tas upp under punkt 14
§ 8. Utgående skrivelser
Peter uppdrogs att besvara Jenny Bergdahls förfrågan om lejonlistorna. Nicklas har på senaste
mötet blivit delegerad att göra detta arbete.
§ 9. Ordförande
- Arbetsordning
Peter upplyser att det är ett individuellt ansvar att vara påläst inför alla styrelsemöten. Man läser
igenom dagordning, månadsbrev och det man får sig tillsänt som ledamot.
- Månadsbrev
Alla i styrelsen läser igenom dessa innan man kommer till styrelsemötet.
- Förväntningar
Peter: Ett år ej tillräckligt för att förstå ordförandens roll, man behöver mer tid. Förväntningarna på
styrelsen är att den ska vara påläst och att man tar ett ansvar för sin roll som funktionär inom
SLBK. Styrelsens förväntningar på ordföranden: Sträva framåt. Den sociala kontakten utåt, höra av
sig / bry sig om.

§ 10. Sekreterare
Catrin har kontaktat SKK om vem det är som ska ha alla handlingar hos SKK.
Catrin har gjort lite ändringar i hur förvaringen av olika handlingar läggs. Peter uppdrogs att ta
fram en mall på diariedokument i Excel till pärmarna.
Sekreteraren ser till att sammankallande i SLBKs valberedning, revisorerna i SLBK, SKK och
justerarna får en kopia av protokollen.
Sekreteraren ser till att protokollen är justerade och klara inom tre veckor.
§ 11. Kassör. Ekonomisk rapport
Cecilia gick igenom hur man läste av rapporterna innan hon läste upp den preliminära balans &
resultat rapporten. Lades sen till handlingarna.
Cecilia informerade om olika ersättningar.
Köping gav 13 000 mer i år, den inofficiella utställningen var en stor tillgång. En förfrågan om
inofficiell utställning i höst?
§ 12. Medlemsansvarig
Gerd har varit hos Cecilia och gått igenom medlemshanteringen. Medlemskap via hemsidan länkas
direkt till SKK och Gerd. Diskussion om välkomstpaketet och andra alternativ. Styrelsen tar åt sig
informationen och återkommer med förslag om nytt välkomstpaket till nästa möte.
§ 13. Domaransvarig. Internationell kontaktperson
Inget att rapportera.
§ 14. Avelsråd
Peter läste upp en skrivelse från avelsrådet som dem vill skicka till SKK:s avelskommitté. Med en
ändring på skrivelsen så bifaller styrelsen att skrivelsen skickas. Peter uppdras att ta kontakt så att
avelsrådets material finns klart till Mörtlösa.
- Grönt ljus
Ändring på formulering kombination till individ. Lennart Swensson som var med och arbetade fram
detta bekräftar att formuleringen blev felaktig.
Kontakt tagits med Åsa Gustafsson SKK:s föreningskommitté och Helena Rosenberg SKK:s
Avelskommitté. Lathunden kan ej räkna på kombination utan bara på individ.
RAS: Population är den viktigaste punkten, rasen måste breddas. Hanhund som ges grönt ljus ska
anges. Hundar med grönt ljus uppdateras var 6 månad, avelsrådet gör uträkningen om grönt ljus.
Hanhundslistan länkas till SKK.
Hanhundslistan ska uppdateras, detta uppdras till Peter att tillsammans med avelsrådet ombesörja.
Hanhundsägarna med hundar på hanhundslistan ska även få kunna göra egna noteringar om sin
hane t.ex.: Höjd, vikt m.m.
Hanhundar över 7 år ansöker på nytt att vara kvar på hanhundslistan.
Peter uppdras att få ut informationen om grönt ljus på hemsidan snarast.
§ 15. Tävlings och provansvarig
- Utställningskommittén
Nicklas har redan nu kontakt med Mats som har hand om Hässleholm-specialen.
Nicklas uppdras att ta kontakt med Jenny om Mörtlösa-specialen att sätta upp en budget.
Nicklas uppdras få i gång och strukturera upp riktlinjerna för CU´s arbete.
Central utställningskommitté: Nicklas, Gina och Jenny.
CU samstämmer så att det blir lika rosetter på alla specialer, utom vid jubileum.
Nicklas uppdras ta kontakt med Jenny om förlängning av anmälningstiden till Sveg.
Nicklas uppdras ta kontakt med Maria om katalogskrivningen.
Nicklas uppdras ta hand om Lejonlistorna.
Nicklas uppdras att ta kontakt med SKK:s brukskommitté om att ansöka vattenchampionat för
leonberger. Leonberger som arbetande hund måste lyftas fram bättre.
- Flytt av Svenstavik utställningen till Sveg.
SKK har beviljat flytten från Svenstavik till Sveg.
- MH-kommittén
Nicklas uppdras att ta kontakt med Ruth Lintonsson. Ruth strukturerar upp MH-kommittén så att

det blir tre olika regionindelningar. (syd, mellan & norr) Ruth ansvarar inför Nicklas.
§ 16. Utbildningsansvarig
- Förslag till utbildningar under året
Therese informerar att föreläsningar/kurser m.m. blir koncentrerat till Stockholm eftersom det är
där hon har mest kännedom. En föreläsning som kom på tal: hd ad under uppväxttiden” Även en
föreläsning om fertilitet som Vet. Ann-Sofie Lagerstedt hållit i efterlyses, kanske i samband med
nästa årsmöte? Therese uppdras att titta på den möjligheten. Therese uppdras att upplysa
medlemmarna lite mer om länsspalten som finns i Hundsport. Varje län har egna aktiviteter, men
aktiviteterna är attraktiva så dessa blir fullbokade fort. Therese uppdras att ordna en tipsruta på
SLBK: s hemsida om olika engagemang.
§ 17. PR-ansvarig
Rasinformationshäfte: Cecilia uppdras kolla priser på en uppdatering av vårt rashäfte. Therese
uppdaterar rasinfo/valpinfo.
Jubileum: Börja undersöka och planering av bok 2006 inför jubileet.
Cecilia har kontakt med Kista tryckeri ang. årsboken (dubbelnr 2001-2002)
Therese ansvarar för kritikerna.
§ 18. Data och Internetansvarig
Peter uppdras att kontakta Lena Lindgren om revidering av hemsidan. Peter uppdras att gå igenom
hela hemsidan och uppdatera. Det som läggs ut på SLBK:s hemsida ska först gå via styrelsen.
Ingen ekonomisk vinning på privatpersoners aktiviteter på SLBK:s hemsida.
Efterlyses en anslagstavla för medlemmar med köp/sälj på SLBK:s hemsida. Detta uppdras åt Peter
att ordna.
§ 19. Lokalombudsansvarig
Marie efterlyser en pärm för att underlätta kontakten och informationen med lokalombuden.
Cecilia skickar en gammal pärm som hon har på lager som Marie kan revidera och ändra med egna
förslag. Marie tar med förslaget till nästa styrelsemöte.
§ 20. Leonbergernytt
- Tryckeri
Peter får besked månd-tisd om vårat nuvarande tryckeri och förutsätter att offerten fortfarande
gäller (2004-2005) Det har varit smidigt och flexibelt och fungerat bra. Om det ej fungerar så får
Jenny skicka offerter. Peter får mandat att ordna detta.
- Posttidning
Vi har fått licensnummer men ej kundnummer. Nu är Leonbergernytt en posttidning. Det kan skilja
upp till en vecka från första till sista medlem att få tidningen. Etiketterna ska komma bättre i tid.
Jenny har inkommit med en förfrågan om justering av annonspriser. Styrelsen tar till sig detta och
tar en funderare till nästa styrelsemöte. Jennys förslag angående Leonbergernytt sågs som mycket
positivt och ambiöst, saknar dock en genre: barn/ungdom som bör läggas till.
§ 21. Övriga frågor
Fanns inga.
§ 22. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte 5 juni 2004 i Linköping.
§ 23. Mötets avslutande
Peter förklarade mötet avslutat.

Justeras:
Nicklas Lundh Peter Nordin Catrin Eriksson

