Mötesdatum: 2005-02-19
Protokoll: Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte Köping 2005-02-19

Närvarande: Cecilia Rosenquist, Kerstin Frönestedt, Therese Hulth, Petra Junehall, Peter Nordin,
Marie Ahlgren, Gerd Svensson & Catrin Eriksson.
Adjungerande: Kristina Eriksson/Revisor SLBK.
Frånvarande: Nicklas Lundh

§ 1. Mötet öppnas
Ordföranden Peter Nordin förklarade mötet öppet.
§ 2. Fastställande av dagordning
Med följande justeringar om tillkommande punkter: ny punkt 4 efterföljande punkter skjuts tom § 9
där två nya punkter tillkommer §10 : Ordförande §11: kassör/material/revisor, varav efterföljande
punkter skjuts ned. Därefter fastställdes dagordningen.
§ 3. Val av justerare
Cilla Rosenqvist & Peter Nordin
§ 4. Närvaro / adjungerande
Kristina Eriksson Revisor SLBK
§ 5. Genomgång föregående mötesprotokoll och kontroll av givna uppdrag
Bordlades till nästa möte
§ 6. AU-beslut
Beslöts att godkänna följande aspiranter till preparandkurs för blivande exteriördomare inom
leonberger: 1 Gina E Persson, 2 Anna Rydell, 3 John-John Johnsson.
Beslöts att vår stående annons i Hundsport även ska införas 2005.
§ 7. Bordlagda frågor
Efter en stor diskussion via mail, beslutade vi att riva upp ett beslut från föregående protokoll
2005-02-13 under punkt 13 angående omplacering av valp på klubbens hemsida. Catrin uppdras
att meddela Jenny Bergdahl detta nya beslut snarast.
§ 8. Inkomna skrivelser
- Proposition
- Motion
- Jenny Bergdahl
§ 9. Utgående skrivelser
– Svar P. Kimse
– Y. Brink MH
– M. Dahl ang pg.
Catrin uppdrogs att besvara dessa.
§ 10. Ordförande
Peter meddelar att han har fullföljt sina uppdrag gentemot styrelsen. CD brännare/skanner ej
kommit till Catrin än. Marie uppdras att åka förbi Veronica och hämta upp dessa saker och ta med
sig dessa till Köping 2005-02-20 där Catrin tar imot dessa. Peter uppdras att färdigställa
propositionerna och även avslag/yrkande på motioner.
§ 11. Revisor/Kassör & Materialförvaltning

Kristina informerade styrelsen hur illa det är med materialförvaltarens redovisning. Kristina har med
sig ett förslag på hur man på ett mycket enkelt sätt kan föra redovisning.
Kassören Cilla hade inget att tillägga från föregående möte2005-02-13 förutom att vi ligger väldigt
bra till ekonomiskt och detta tack vare utställningarna.
Cilla har mottagit materialförvaltarens medlemsartiklar/lager vilket hon konstaterade att allt ej var
medtaget till Köping som var beslutat.
Cilla uppdras att inventera det lager hon mottagit av materialförvaltaren.
Peter uppdras att ta kontakt med Nicklas L för att se om han har sin redovisning kvar sedan han
var materialförvaltare.
Peter uppdrogs maila Kenneth angående ett avstigande från materialförvaltningsposten,
Omedelbar justering paragraf 11.
Cilla meddelar att Håkan ställer upp och trycker tills vi tillsätter en ny materialförvaltare. Cilla
uppdrogs att försöka ta reda på hur allt ligger till angående materialhanteringen & medlemmarna
som blivit berörda.
§ 12. Domaransvarig. Internationell kontaktperson
Lis-Beth C Liljeqvist tackat ja till mötesordförande på vårat årsmöte 2005-03-19.
SKK har reviderat standarden för leonberger. Den kommer att tryckas om och distribueras till alla
domare.
§ 13. Avelsråd
Petra har arbetat fram ett nytt raskompendium med den reviderade standarden. Styrelsen
förevisades arbetsexemplaret, vilket var mycket bra och professionellt gjort.
Beslöts enhälligt att godkänna kompendiet, vilket kommer att omgående skickas till SKK för
granskning.
Beslöts enhälligt att SLBK tecknar ett avtal med Petra Junehall om att Svenska Leonbergerklubben
får ensamrätt att sälja detta kompendium i Sverige. Avtalet undertecknades av Peter Nordin för
styrelsen och Petra Junehall som författare/copyright. Petra Junehall har bekostat produktionen av
kompendiet.
Beslöts enhälligt att klubben köper in 100 exemplar av kompendiet.
Försäljningspriset kommer att bli 150 kronor.
Beslöts enhälligt att SLBK kommer att ge ett exemplar till varje aktiv domare i Sverige som dömer
leonberger och varit aktiva de senaste fem åren, ca 40-45 domare.
§ 14. Tävlings- och provansvarig
Det har varit mycket diskussion angående ” veteranlistan” som en del vill kalla den, vilket är fel,
för syftet med veteranlejon var ” att premiera den veteran som placerat sig bäst under året” .
Vissa av oss i styrelsen har även varit i kontakt med K. Sultan som var med och införde denna fina
gest mot våra gamla lejon, han påtalade då att det var ” den veteran som placerat sig bäst under
året” den hanen/tiken kunde då titulera sig som ” årets veteranlejon” , vilken klass det var hade
ingen betydelse utan den regel som fanns var att den som var veteran vid årets slut och hade
placerat sig högst på den ordinarie guldlejonlistan var den som fick titeln (veteranlejon)
Det har varit tolkningar angående detta. Det blev en felräkning förra året, men alla andra år har det
aldrig varit feltolkat. Det finns inga regler för detta, förutom det som skrivits ovan, så igentligen går
det inte att feltolka det citatet. Leo-Tina blir veteranvinnare – enligt vad som var ursprungside´n.
Peter uppdras att ge berörda en ursäkt vilka är Mats Hall & Jenny Bergdahl. Peter uppdras att
kontakta Nicklas för att se över eventuella nytillkomna regler för veteraner så att det ej kan
misstolkas i framtiden. Peter uppdras att meddela Jenny ändra intervjun i Leonberger-Nytt.
§ 15. Lokalombudsansvarig
Marie kom med en förfrågan ang. två lokalombud på ett område, Peter medger att det blivit ett
misstag där. Peter uppdras att kontakta det området och rätta till det. Marie meddelar att
lokalombud fått medlemslistor på resp. område, inte riktigt alla ännu.
§ 16. Övriga frågor
Catrin uppdras att trycka upp 50 ex av årshandlingarna.
Therese meddelar att det är klart att Miriam Dahl ser till att årsboken 2004 fixas, och att man

hoppas att denna årsbok kan komma ut i tid.
§ 17. Nästa styrelsemöte
Jönköping fredag 18 mars kl: 19.00
§ 18. Mötets avslutande
Ordföranden Peter Nordin tackade för sig för den här tiden i och med att han ej kommer att närvara
på de två avslutande mötena och förklarade mötet avslutat.

Vid pennan:

Catrin Eriksson/Sekreterare Ordförande/Peter Nordin

Justerare:

Cilla Rosenqvist

