Mötesdatum: 2004-06-05
Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte Mörtlösa 2004-06-05
Närvarande: Cecilia Rosenquist, Nicklas Lundh, Kerstin Frönestedt, Therese Hulth, Catrin Eriksson.
Frånvarande: Petra Junehall, Gerd Svensson, Marie Ahlgren, Peter Nordin
§ 1. Mötet öppnas
Mötesordföranden Cecilia Rosenqvist hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet.
§ 2. Fastställande av dagordning
Tar upp punkter gällande närvaron, därefter fastställdes dagordningen.
§ 3. Val av justerare
Nicklas Lundh
§ 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll och kontroll av givna uppdrag
(för de närvarande)
Föregående protokoll bordlägges till näste möte
Nicklas har lämnat gamla flaggan till Marie-Louise.
§ 5. Inkomna skrivelser
- SKK utställningskommittén
- SKK utbildningskommittén
- SKK månadsbrev
- SKK Remiss utställningskommittén
- Namnförslag till Hamiltonplaketten
- STOKK inbjudan Hundens dag
- Förfrågan från M. Johandy/ Avelsrådet gällande avliden hunds sperma
§ 6. Utgående skrivelser
Catrin uppdrogs att vidarbefodra Hamiltonförslaget till SKK.
Cilla uppdrogs att fortsätta med skrivelsen till Svenska Newfoundlandsklubben om
vattenchamionat.
§ 7. Kassören/ekonomisk rapport
Redovisar en mycket bättre ekonomisk situation på mycket länge.
Cilla redovisar att hon ska ha ett möte med revisorerna i morgon.
Medlemslistan är reviderad 2004-05-18. 936 medlemmar varav 819 huvudmedlemmar. Ett plus på
13 personer sedan föregående räkning
§ 8. Avelsrådet
Har kommit in en förfrågan från Mikael Johandy till avelsrådet om att använda frusen sperma efter
avliden hund och om man kan sätta in denna på hanhundslistan.
Styrelsen ser den frågan redan som besvarad om denne hund uppfyller hanhundslistans kriterier
sedan ett gammalt beslut. Styrelsen bifaller förfrågan om denna hund uppfyller kraven. Catrin
uppdrogs att svara på avelsrådets förfrågan.
§ 9. Tävlings och provansvarig
Cilla fortsätter korrespondensen med Newfoundlandsklubben ang. vattenchampionatet.
- Utställningskommittén
– Nicklas informerar om Hässleholmspecialen. Protest inkommit gällande anmäld i fel
klasser på två – tre valpar. Kontakt tagits med SKK av Nicklas gällande detta. Protesten avslogs i
och med att valpklass är inofficiell klass men utställande ekipage fick tillbaka sina
anmälningsavgifter som god policy av SLBK. Rapporten från Hässleholmspecialen är annars med
beröm godkänt.
– Björklinge inofficiell utställning är nu klar. 21/8-04, annons i Hundsport beviljad.
– Svenstavikutställningen är klar att hållas i Sveg med Gullan som utställningsansvarig.

– Domare är klart men ej ringsekreterare. 25/6 sista anmälan. Alla ck och hp rosetter är beställda
till Mörtlösaspecialen.
– Specialer klart till nästa år fem stycken. Samband med Köpingspecialen har SLBK en inofficiell
dagen efter för alla raser.
--- MH-kommittén
Nicklas försökt att få tag på Ruth.
Kerstin ansvarar för MH-kommitteérna: Hur ska dem arbeta/struktureras upp och vad ska dem göra
m.m.? Kerstin uppdras att komma med förslag till nästa styrelsemöte.
§ 10. PR-ansvarig
Therese meddelar att årsboken 2001 färdig.
Rasinfo ska delas ut.
§ 11. Nästa styrelsemöte
Peter kallar till nästa möte.
§ 12. Mötets avslutande
Mötets ordförande Cilla Rosenqvist förklarade mötet avslutat.
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