Mötesdatum: 2007-06-10
Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte
Upplands Väsby, 2007-06-10
§1 Mötets öppnande
Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla välkomna.
§2 a) Val av justerare: Tim Zedig
b) Rutiner för justering av protokoll
Mona påminde om hur viktigt det är att vi får iväg protokollen snabbt vid justeringen, så att det
inte drar ut på tiden. Det ska inte behöva ta så lång tid nu i och med att vi justerar via e-post.
§3 Närvaro och frånvaro
Närvarande: Mona Refai, Tim Zedig, Petra Högberg, Axel Schäring, Chanette Söderkvist, Gina
Ekström Persson, Cecilia Rosenqvist, Gunilla Hallgren och Helena Lutz
Frånvarande: ingen
§4 Fastställande av dagordning
Tillägg i dagordningen gjordes i §10 där Årsböckerna tas upp under övrigt, samt
§ 6 c där DN´s ärenden tas upp. Dagordningen fastställdes därefter.
§5 Föregående möte
a) Föregående mötesprotokoll
Mona gick igenom alla uppdrag från tidigare protokoll för att pricka av om uppdragen är utförda.
Alla uppdragen var utförda utom att Petra H skulle kontakta utställningsansvarig i Sundsvall.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
b) AU beslut
Mona informerade om AU-beslut; den 9 maj om ansökan om avelskonferens i höst och den 14 maj
om användning om omplaceringssidan vid avstängning. Båda AU godkändes.
§6 Inkomna skrivelser
a) Sekreteraren rapporterar
- Emma-Lee M: fråga om inoff. utställning för grupp 9
- Annika S: fråga om film och info om vattenarbete
- Elisabeth H: stor uppskattning över lydnadslägret i SLBK´s regi
- SKK: Om nya brevmallen
- Jenny B: dåligt med sponsring från Royal Canin
- Catrin E: tält/ placeringslejon eftersökes/försenat årsmötesprotokoll
- Lena S: om bevarandet av årsböckerna
- Mimmi: sponsringsfråga till specialerna
- VBKK: Utbildning av utställningsansvariga via VBKK
- CIL Italien: Info till SLBK om problem inom CIL
- Anneli H: sista anm. datum till Vännäs
- SKK: dubbelt medlemskap
- STOKK: kritiker Lilla Stockholm
- Catrin E: justerat årsmötesprotokoll
- Petra J: ang. uteblivet meddelande om ändring av uppdrag från styrelsen, samt förtydligande av
namn i protokoll.
- SKK: Månadsbrev juni
- Björn E: Domarförfrågan om att få utöka sitt rasregister med leonberger.
- Marie-Louise A: förfrågan om återinförande av medlemskap
- SKK: avslag på ansökan om Svenskt Vattenprovschampionat
- Carina H: fråga om vattenkurs
- SKK´s Disciplinnämnd: 2 protokoll
- SKK: inbjudan utbildning Avelsråd
- SKK: pressmeddelande KF
- Petra J: Informerade om agerandet av bestyrelsen på Hässleholmsspecialen angående en

aggressiv leonberger.
- SKK: Hantering av ärende rörande hund som visar oacceptabelt beteende.
Svar till ovan nämnda inkomna skrivelser:
Emma-Lee M, Annika S, Elisabeth H, Catrin E, Lena S, Anneli H, Marie-Louise A, har besvarats av
Helena.
Den nya brevmallen är godkänd och mailad till samtliga som berörs.
Jenny B´s fråga om sponsringen tas upp i §7 d.
Catrin E´s fråga om tält väckte vidare diskussion som tas upp under § 7 f.
Mimmis sponsringsfråga tas upp i §7 e.
VBKK har tillfrågats om tid och pris och sista anmälningsdag av Helena, för i fall att intresse skulle
finnas.
CIL Italien får ett officiellt svar från Helena om att vi har mottagit informationen.
Petra J´s skrivelse om ändrade uppdrag har besvarats av Mona.
Björn E´s fråga tas upp i § 10 g.
SKK´s avslag på ansökan om vattenprovschampionat tas upp i § 15 a.
Carina H´s fråga har vidarebefordrats till Axel.
DN´s ärenden tas upp i § 6 c.
Petra J´s ärende om Hässleholmsspecialen, samt SKK´s ärende om samma incident tas upp i § 10
f.
b) Disciplinärenden SKK
Helena informerade om de två disciplinärenden som tagits upp hos SKK. Det ena ärendet ledde till
varning från SKK och det andra tas ej upp till prövning, då personen i fråga inte är medlem i SKK.
DN erinrar om att personen ej bör antas som medlem i någon av SKK´s medlemsorganisationer
utan att ärendet prövats innan.
§7 Ekonomisk rapport
a) Kassören rapporterar
Tim redovisade resultatrapporten i stora drag. Frågor om balansrapporten kan man ta med Tim
senare i veckan vid intresse, då den ej var klar för dagen.
b) Förslag på rutiner kring reseersättningar mm.
Tim presenterade förslaget som godkändes med vissa tillägg. Uppdrogs åt Helena och Tim att göra
ändringarna i dokumentet samt infoga det i SLBK´s arbetsordning.
Uppdrogs även åt Petra H och Tim att återkomma med förslag på maxbelopp angående
Internet/modem-ersättning och presentera detta på nästa styrelsemöte.
c) Förslag på kontanthantering
Tims förslag godkändes och styrelsen uppdrog åt Helena att infoga dokumentet i SLBK´s
arbetsordning.
d) Sponsoravtal
Det har visat sig att Royal Canin sponsrat med allt mindre till våra specialer. Då Royal är vår
huvudfodersponsor med bl.a. direktreklam på klubbens hemsida vill vi ha mer sponsring. Styrelsen
uppdrog till Petra H att kontakta Marie-Louise A (klubbens kontakt) samt meddela Royal att vi
anser sponsringen vara för lite. Om inte ändring görs beslutades att vi fr.o.m. årsskiftet säger upp
samarbetet och därmed tar bort deras logga från hemsidan och söker andra fodersponsorer
e) Priser till specialerna
Mimmi skulle komma med förslag på hopplock från materialförvaltaren till årets specialer. Inget
förslag har inkommit. Uppdrogs åt Tim att ta upp frågan med Mimmi.
f) Inventering
Inventeringen fortgår och Tim efterfrågade att alla, oavsett om man tror att han redan har fått in
informationen, meddelar vad man vet om diverse material som klubben äger finns. Cilla meddelade
att det ska finnas 4 domartält och ett större vitt tält, d.v.s. många fler än Catrin E har meddelat att
hon har hemma.
Uppdrogs åt Axel att lägga ut en notis på hemsidan där alla medlemmar ombeds kontakta Tim om
de har information om klubbens material. Uppdrogs åt Tim att höra med Lotta P om vart klubbens
egna svarta placeringslejon tagit vägen, som senast sågs på special i Varberg.
§8 Förslag på arbetsordning

Helenas förslag på ny arbetsordning gicks igenom punkt för punkt och förslaget godkändes med
vissa ändringar och tillägg. Uppdrogs åt Helena att genomföra redigeringen av beslutade ändringar
samt att infoga dessa i SLBK´s arbetsordning. Uppdrogs även åt Helena att skicka den senaste
versionen av arbetsordningen till webmaster för publicering på hemsidan samt till alla i styrelsen för
kännedom.
§9 Representant Leonberg sept-07
Beslutades att Mona skickas som representant för SLBK till unionsmötet i år samt att resan bokas i
samråd med Tim.
§10 Utställningskommittén rapporterar
a) Köping; slutrapporterat.
b) Hässleholm: inte slutrapporterat
c) Varberg: ca 60 anmälda än så länge.
d) Stockholm: Ansvarig har framfört önskemål om hjälp med priser.
e) Sundsvall: Uppdras till Petra H att meddela Gerd S att Sanna kommer att genomföra inofficiell
mätning.
f) Oacceptabelt beteende: Mona och Gullan informerade om incidenten i Hässleholm. Styrelsen
framförde att det är viktigt att alla utställningsansvariga ser till att blanketter som ska finnas på
plats ligger i ringsekreterarlådorna och att SKK´s regler för hantering av dylika ärenden följs.
g) Domaransökan: Styrelsen beslutar tillstyrka förfrågan och uppdrar till Helena att skicka in svaret
till SKK samt att meddela domaransvarig (Petra J) att posta information och raskompendium till
Björn Einarsve.
h) Ansökan om officiell mätning
Helena och Mona rapporterade om sina kontakter med SKK i ärendet. Styrelsen konstaterade att
det länge har diskuterats i klubben och inom styrelsen att många leonberger i Sverige är för låga i
förhållande till rasstandarden. Redan 2002 genomförde man inofficiell mätning på våra specialer
och under 2007 genomförs ytterligare en inofficiell mätning på två specialer. I klubbens RAS nämns
problematiken med mankhöjden som något att vara observant på i avelsarbetet. Efter en kort
diskussion beslutades därmed att ansöka om officiell mätning av leonberger på samtliga officiella
utställningar, gärna fr.o.m. nästa år för att få en korrekt utvärdering av rasens mankhöjd.
Uppdrogs till Mona och Helena att ansöka om detta hos SKK.
i) Övrigt
- Petra H har varit i kontakt med Kenneth S (som är klubbens utbildare av utställningsansvariga)
och han tar på sig uppdraget att hålla i ett antal utbildningar av utställningsansvariga för SLBK´s
räkning.
Första tillfället är inplanerat till Sundsvall 28-29/7-07. (ansvariga är Petra H och Gullan) Tillfrågade
av UTSK att delta är: Gullan, Gerd S, Mimmi G-R, Petra H och Maria S.
Därutöver är det tänkt att ha tre ytterligare utbildningstillfällen i:
Uppsala/Stockholmsområdet (Gina ansvarig)
Västra Sverige (Nettan ansvarig)
Södra Sverige. Uppdrogs till Petra H att höra med Jenny B om hon kan vara ansvarig.
- Årsböckerna: Axel rapporterade att följande finns:
2003 och 2004 – materialet finns på CD, kritiker från 2 specialer saknas.
2005 – allt finns utom kritikerna från 2 specialer.
2006 – komplett, men allt är inte inskrivet på dator. Uppdrogs åt Helena att skriva de kritiker som
inte lagts in.
2007 – Uppdrogs åt Helena att ansvara för och sammanställa utställningskritikerna under året.
Gullan har tidigare fått inkomna kritiker från Malmö och Gina tog på sig att skriva in de från Lilla
Stockholm.
Det visade sig att arbetstiden för sammanställande av årsboken (motsvarande ca 1 veckas heltid)
inte kan försvaras med den dåliga försäljningen av dessa böcker. Därmed uppstod ett förslag om
att klubben trycker en extra tidning per år (vilken blir momsbefriad) som alla medlemmar får gratis.
Kostnaden för denna tidning skulle bli ca 14 000 kr. Del av kostnaden skulle kunna tas från en
höjning av alla anmälningsavgifter till utställningarna under 2008 med 10 kr. I denna tidning skulle
finnas: årets resultat från specialerna i stora drag (ej kritiker) och AK´s rapport. Beslutades att

årets alla kritiker publiceras löpande på hemsidan (med början från 2007).
Uppdrogs åt Axel att sammanställa det som finns för år 2003-2006 samt att lägga dem på CD.
Beslutades också att den som önskar få materialet i tryckt format kan få det mot självkostnadspris.
Uppdrogs till Axel att meddela webmaster om att skapa ett formulär (likt det där protokollen läggs
in) för att alla i styrelsen ska kunna lägga ut kritikerna från året då de har skrivits ner efter vardera
utställning. Uppdrogs till Axel att maila Word-dokument för inskrivning av kritiker till alla i
styrelsen.
§11 Avelskommittén rapporterar
a) Avelskonferens 11 nov-07
Mona informerade kort. Lokal och föreläsare är bokade. Inbjudan är skickad till LB-nytt och till
hemsidan. Tim drog budgetförslaget som AU beslutat om och skickat in till SKK. Om SKK inte ger
det sökta bidraget blir det en kostnad för klubben med 15 500 kr för 30 deltagare (då ingen budget
lagts från tidigare års styrelse). Beslutades att om SKK inte beviljar sökt bidrag skall SLBK´s
styrelse ta upp frågan om genomförande av avelskonferensen för nytt beslut.
b) RAS
Mona och Helena har varit i kontakt med Helena Rosenberg i SKK/AK om den språkliga
korrigeringen av SLBK´s RAS, vilken har släpat sedan RAS fastställdes. Den språkliga korrigeringen
är nu gjord och har godkänts av SKK. Korrigerad RAS har skickats till webmaster och bör finnas på
hemsidan inom kort. Korrigerad RAS kommer även att tas med i LB-Nytt men hann ej komma med
i numret som är på gång nu. Uppdrogs åt Axel att lägga ut RAS-korrigeringen som en nyhet på
hemsidan.
c) Nytt på hemsidan
Lena L har gjort ett uppfödarforum. Det lanseras snart. Uppfödare och hanhundsägare få kontakta
webmaster för användarnamn och lösenord. Axel påpekade att än så länge saknas moderatorer
både till lokalombudsforumet och till det nya uppfödarforumet.
d)Valphänvisningen
Gina har fått förfrågan om avvikande formulering på valphänvisningslistan. Uppdrogs åt Mona
kontakta valphänvisarna om detta och be dem korrigera ordalydelsen. Styrelsen uttalade att det är
viktigt att formuleringarna på valphänvisningen är lika för alla.
Gina har blivit kontaktad i ett annat ärende som rör klagomål på valphänvisningen. Uppdrogs åt
Gina att uppmana berörd uppfödare att skicka in en skriftlig redogörelse till styrelsen. Beslutades
att bordlägga ärendet till dess att redogörelsen inkommit.
e) Annonsering på blocket, vovve och eniro
Mona hade ett förslag om att klubben skulle kunna ha en annonslänk från dessa sidor till SLBK´s
hemsida som en motvikt till alla privata annonser om leonberger. Styrelsen biföll förslaget men Cilla
trodde det var superdyrt. Tim uppdrogs att göra en förfrågan till dessa ställen om vad det skulle
kosta med en annons för klubbens räkning.
§12 Lokalombuden/Uppfödarombuden
a) Ansvarig rapporterar
Mona hade varit kontakt med Marie-Louise som rapporterade följande;. Lokalombuden drar igång
en 10-kamp. Det saknas ett lokalombud i Närke. Rasinfohäftet är inte uppdaterat sen 2000 och
Marie-Louise föreslår att vi ser över det. Uppfödarombuden i väst har träffar på gång.
b) Övrigt
Helena har varit i kontakt med alla uppfödare och hanhundsägare i sin region och fått lite tips på
aktiviteter. Hoppas på mer.
§13 Leonbergernytt
a) Ansvarig utgivare rapporterar
Mona berättade att det inte var en så enkel sak att göra ändringen av ny ansvarig utgivare, men att
det nu görs. Bytet kostar klubben 600:-. Det har visat sig att ingen ny ansvarig utgivare har
registrerats av PRV sedan Peter N.!
b) Artikel om Forumet
Angelika K har kontaktat Mona om en artikel till LB-Nytt som hon håller på med. Uppdrogs åt Axel
att besvara frågorna i artikeln. Beslutades att styrelsen godkänner artikeln innan vi lämnar den till
tidningen.

§14 MH
a) MH ansvarig rapporterar
Ett MH har avverkats i maj i SLBK´s regi och ytterligare två står på schemat:
14/6 Sollefteå
19/6 Sollefteå
Petra H tycker att det är svårt att hitta beskrivare till Uppland / Stockholmsregionen men jobbar på
det. Hennes ambition är att få till ett MH i Uppland i vår och ett till hösten därpå. Petra H jobbar på
att binda upp beskrivare redan nu.
b) Utbildning
Petra H tycker att klubben borde utbilda eget folk inom MH då det är svårt att få tag i figuranter och
beskrivare för klubbens beskrivningar. Gina anmälde intresse för att gå vidareutbildning och
tipsades om att Timrå BK har figurantutbildning i sommar.
Styrelsen diskuterade problemet med att hitta personer inom klubben som vill utbilda sig och
arbeta för klubbens räkning på MH. MH-kommittén uppdrogs att sammanställa en lista med
personer i SLBK med kompetens inom området. Uppdrogs även till MH-kommittén att aktivt söka
folk i klubben som har intresse av att utbilda sig
§15 Bruks, Lydnad, Vatten
a) Ansökan om vattenchampionat
SKK meddelade avslag. Mona har varit i kontakt med Kjell B på SKK samt Liz-Beth C-L och avslaget
grundar sig i ett principbeslut som kräver att vattenarbete måste stå med i Rasbeskrivningen för en
ras som ska kunna ha rätt till Vattenprovschampionat. Det räcker troligtvis med ett påpekande om
att leonberger är släkt med landseer samt att Svenska Newfoundlandshundklubben behöver hjälp
med arrangerandet av vattenverksamheten. Uppdrogs åt Axel och Mona att formulera och skicka in
en ny ansökan.
b) Vattenkurs
Axel är fortfarande i utbildning. Han har ej planerat någon vattenkurs under året.
§16 Hemsidan
a) Data och internetansvarig rapporterar
Lugnt på forumet. Bara något inlägg per vecka tas bort.
b) Regler för omplaceringshundar
Beslutades att omplaceringssidan inte ska vara en försäljningslista av hundar, utan den ska värna
om hunden och hjälpa hundägare som behöver det att hitta nya bra hem till sina leonberger.
Priserna ska därför inte vara högre än de som SKK´s köpeavtal rekommenderar. Beslutades även
att om man har avstängts från klubben och mist rätt till länkning så ska man få omplacera sin hund
på omplaceringssidan. Uppdrogs åt Mona och Helena att meddela detta beslut till berörd hundägare
och SLBK/AK samt webmaster. Uppdrogs åt att Axel ändra i texten på omplaceringssidan enligt
ovanstående beslut.
c) Övrigt
Regler för hanhundslistan diskuterades. Beslutades att om man har avstängts från klubben och mist
rätt till länkning så ska man inte ha rätt att ha sin hane med på hanhundslistan under den period
man är avstängd. Efter avstängningsperioden är över kan man kontakta styrelsen för att få hundar
införda igen på listan Uppdrogs åt Tim att kontrollera hanhundslistan och därefter meddela AK,
webmaster, styrelsen och berörda hundägare om ev. bortplockningar av hundar.
Gina har blivit kontaktad i ett ärende där en person känner sig påhoppad på forumet. Uppdrogs åt
Gina att ge Axel uppgifter om berörd tråd så att Axel kan ta bort den.
§17 Kennelfullmäktige
a) Delegaterna rapporterar
Alla beslut finns på KF´s hemsida. Vi hade hela 4 st leonbergerrepresentanter på KF, då Tim och
Petra H deltog genom andra klubbar.
§18 Domarkonferensen 24-25 oktober 2009
a) Inbjudan

Mona rapporterade att Leonberger/New Foundland delar på lördagens konferens och Bearded Collie
är ensam ras på söndagen. Inbjudan till domarkonferensen ska göras gemensamt av de tre
klubbarna under sommaren och måste vara domare tillhanda senast 18 månader innan
konferensen.
b) Kontaktperson i SBC, SNK, SKK
Mona har varit i kontakt med Johan A i SBC samt Göran B i SNK. SKK/DK har utsett Kenneth E som
kontaktperson för hela konferensen.
§19 Bemötande av nya medlemmar
Helena presenterade sitt förslag på ett välkomstbrev för nya medlemmar i klubben. Ibland kan det
dröja upp till ett par månader utan att man hör något från klubben efter det att man blivit ny
medlem. Styrelsen biföll förslaget men det rådde en del oklarheter hur man löser en del pratiska
problem. Uppdrogs därför till Tim att kontrollera med SKK om vi kan få listor varje månad på nya
medlemmar för att underlätta utskick av välkomstbrev till nya medlemmar.
Uppdrogs även åt Tim och Helena att se över förslag på välkomstbrev som presenteras på nästa
styrelsemöte.
§20 Övriga frågor
- Det har kommit till styrelsens kännedom att Kennel XXX misstänks för bulvanförsäljning.
Uppdrogs till Gina att kontakta SKK i ärendet.
- Förfrågan har inkommit om Guido Perosino´s bok om leonbergern som materialförvaltaren skulle
sälja. Mimmi har meddelat till Helena att 50 st böcker köpts in och att hon hoppas kunna sälja
många på kommande specialer. Annons kommer även att dyka upp i LB-Nytt och på hemsidan.
- Specialen i samband med Världsvinnarutställningen sommaren 2008. Cilla lämnar över material
om denna till utställningskommittén då hon sedan tidigare varit klubbens kontakt. Beslutades att
Cilla kvarstår som klubbens kontakt. Leonbergerspecialen hålls på onsdagen den 3 juli 2008.
- Cilla utsågs till inhoppande sekreterare i fall att Helena inte kan delta på nästa möte pga hon
kanske föder barn.
§21 Mötets avslutande
Mona tackade för mötet och förklarade mötet avslutat.
§22 Nästa möte
Lördag den 25 augusti kl. 15.00. Plats: Stockholmstrakten (i samband specialen i Botkyrka). Helena
ordnar med lokal och fika.
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