Mötesdatum: 2004-09-11
Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte
Vallentuna den 11 september 2004

Närvarande: Petra Junehall, Cecilia Rosenquist, Kerstin Frönestedt, Gerd Svensson,
Therese Hult, Marie Ahlgren
Inbjuden att närvara från utställningskommittén: Gina Persson

Frånvarande: Catrin Eriksson, Peter Nordin Nicklas Lundh

1. Mötet öppnas
Mötesordförande Petra Junehall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg punkt för utställningskommittén.
3. Val av mötessekreterare
Marie Ahlgren
4. Val av justerare
Petra Junehall och Cecilia Rosenquist
5. Genomgång av mötesprotokoll och kontroll av givna upp drag
Protokoll från 16-17/4, fel i texten, det ska inte länkas till SKK utan SLBK.
Catrin har vidarebefordrat förslaget till Hamiltonplaketten till SKK.
Cecilia skrivit till SKK ang. Vattenchampionat på Leonberger.
Catrin besvarat frågan från Mikael Johandy om frusen sperma efter avelsgodkänd hanes möjlighet
att finnas på hanhundslistan.
6. AU-beslut
Beslöts att godkänna ersättning för uppehälle i Leonberg för Petra Junehall i samband med
unionsmötet i september 2004.
7. Bordlagda frågor
Genomgång av mötesprotokoll från 16-17/4
8. Inkomna skrivelser
SKK. Världsutställningen 2008
SKK. Annons Sveriges Hunddag.
SKK. Svar från disciplinnämnden. Tidigare anmäld kennel har haft inspektion, och kommer att följas
upp.
SKK. Remiss angående kvalitetssäkring kring hundutställningsarrangemang. Petra och Niklas
granskat skrivelsen och fann ingen anledning att komplettera.
9. Utgående skrivelser
Förelåg ej.
10. Ordförande
Ej närvarande.

11. Sekreterare
Ej närvarande.
12. Kassör . Ekonomisk rapport och medlemshantering.
Ekonomin är god.
Utställningarna i Köping och Mörtlösa är redovisade och har gått bra.
Utställningarna i Hässleholm och Sveg ej redovisade. Nicklas uppdrogs inkomma med redovisningen
av Hässleholm, samt resultatlistorna till SKK.
Ingen redovisning från materialförvaltaren.
Uppfödarna måsta skicka namn och adress till medlemsansvarig så att hon kan skicka
välkomstpaket.
Cecilia läste brev från Pia Prahl angående utställningen i Sveg.
Diskussion om obetalda anmälningsavgifter. Cecilia uppdrogs ta fram ett standardformulär att
skicka ut till medlemmar som har skulder till klubben.
13. Domaransvarig. Internationell kontakt
Ny domare på rasen är Benny Blid.
Förfrågan från Eva Borg att bli auktoriserad på rasen bifölls. Petra uppdrogs besvara förfrågan.
Petra uppdrogs att uppdatera adresslistan över auktoriserade domare.
Newfoundlandsklubben inkommit med positivt svar om samarbete till domarkonferens.
14. Avelsråd
Årsboken färdig men finns hos Peter Nordin för kontroll som omgående ska sända den till Cecilia för
tryckning.
Hanhundslistan kommer att uppdateras för "grönt ljus" en gång per år, inte som tidigare beslutats,
på grund av de årliga uppdateringarna från SKK.
Beslöts att hanhundslistan ska läggas ut igen men färgnycklarna kommer att finns med men med
svart text. Information om nya sidan kommer att läggas ut för den som vill lägga till egen
information om hunden eller inte önskar ha med sin hund på listan.
Alla uppfödare bör/skall sätta sig in i vad RAS/avelsstrategierna innebär.
Beslöts att lägga ut förfrågan på hemsidan om vad uppfödarna vill ha för aktiviteter och information
i framtiden.
Förslag från Mona Refai om kontroll av livslängden på leonbergern. Beslöts att lägga ut enkät på
hemsidan.
15. Tävlings och provansvarig
Niklas ej närvarande.
Oklarheter om var och när specialutställningarna är lagda 2005.
Petra uppdrogs att kontakta SKK för kontroll och ansöka om nödvändiga ändringar.
Beslöts att Kerstin Frönestedt är MH-ansvarig och kommer att tillsätta eventuella kommittér
fördelade över landet. Tidigare styrelsebeslut om ansvarig upphävs.
Ingen rapport om den planerade MH-figurantkursen genomförts.
Petra har ordnat med ett MH för leonberger söndagen den 3 april 2005 Södertäljes BK.
16. Utställningskommittén
Diskussion runt vem som får och inte får ställa ut sin hund på officiella utställningar. Bestyrelsen,
domaren och ringsekreteraren får INTE ställa ut sin hund men kommissarien som är ansvarig för
det tekniska på utställning får göra det.
Beslöts att Gina Persson ska vara ansvarig för en pool där klubbens alla utställningstillbehör ska
förvaras; tält, rosetter, pokaler och ringsekreterarlådor. Klubben ansvarar för att materialet
kommer till utställningarna.
Ringsekreterarlådorna behöver uppdateras.
Jenny skriver på en ” lathund” för utställningsansvariga.
Uppdrogs åt Gina att boka lokalen för Köping 19-20 februari 2005. Vi kommer att ha specialen på
lördagen och en inofficiell utställning på söndagen. Gina är utställningsansvarig för den officiella och
Kerstin ansvarig ihop med Stockholms lokalområde för den inofficiella. Petra uppdrogs att
annonsera i HS 12/04 om den inofficiella.

Gina tar kontakt med Web-ansvarig Lena Lindgren för en efterlysning på medlemmar som kan
tänka sig hjälpa till på utställningarna.
Förslag finns på medlem som kan trycka kataloger, ordna nummerlappar och skriva PM till samtliga
specialer. Klubben ställer vissa krav på utseendet av katalogen.
Marie uppdrogs kontakta medlemmen.
Förslag om att ordna lydnadstävling i samband med utställningarna.
Förslag till att ordna vattentävlingar i samband med utställningarna.
Cilla uppdrogs att kontakta medlemmar i Umeå som visat intresse för ett sådant samarrangemang.
17. Utbildningsansvarig
Therese har varit i kontakt med veterinär Kasström om ett seminarium om AD och HD, vilket
kommer att bokas under 2005. Uppdrogs åt Therese att försöka inventera vilka olika utbildade
funktionärer som finns inom klubben.
18. PR-ansvarig
Vi ska försöka ha en monter bredvid Newfoundlandsklubben på Stora Stockholm i år och temat ska
vara vatten. Stockholms lokalområde håller i arrangemanget runt montern.
19. Data och Internetansvarig
Ej närvarande.
20. Lokalombudsansvarig
Medlemslistor skickas till lokalombuden. Två nya lokalombud
21. Leonbergernytt
Ingen rapport.
22. Övriga frågor
Förtroendevald är skyldig att hålla sig ajour med styrelsen och dess arbete.
Beslöts att nästa årsmöte kommer att hållas i Jönköping lördagen den 19 mars 2005.
Petra uppdrogs att boka lokal på Skandic.
23. Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte 20 november 2004 hos Gina Persson.

24. Mötets avslutande.
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Petra Junehall Marie Ahlgren Cecilia Rosenquist
Ordförande Protokollförare Justerare

