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Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte
Upplands Väsby, 2009-01-24
DAGORDNING
§1 Mötets öppnande
Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla välkomna.
§2 Val av justerare
Therese
§3 Närvaro och frånvaro
Närvarande: Mona, Helena, Nettan, Angelica & Therese
Frånvarande: Gullan, Jan & Cilla
Inbjudna till mötet var även valberedningens sammankallande, samt revisorerna. Annika Ericksson
från valberedningen samt revisor Fredrik Bergius kunde ej delta. Revisor Olov Hjerpe hade planerat
att komma, men fick förhinder i sista stund.
§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§5 Föregående möte
a) Föregående mötesprotokoll
Tidigare protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
Punkten om nya RAS, som det gjordes en omedelbar justering av vid föregående möte, har
godkänts av samtliga i styrelsen och lades till handlingarna.
b) AU beslut 081217 om pengar till rasmontern på My Dog
Beslutet godkändes och lades till handlingarna.
§6 Sekreteraren rapporterar: Inkomna skrivelser/information från SKK
a) Sekreteraren rapporterar
- info SKK: CS-protokoll nr 3/2008, frågeformulär om uttolkning av högst/lägsta ålder för hane/tik i
avel (svar till SKK sen 28/2), tryckfel i prisuppgift om Specialklubbskonferensen, erbjudande
årsannonsen/Hundsport, Hundsport Funktionär, ändringar i länsklubbarnas program 2010 & 2011,
nya medlemmar, dubbelt medlemskap SHU, nya leonbergerägare, CS-protokoll 4/2008, 3 st
FCIMagazin, info från SHU, SKK/DC inga leonbergerkennlar, AKK/AK info om att endast SKKs
blanketter kan registreras i veterinärdataregistret, SKK/DN bekräftelse på mottagen anmälan av
SLBK, info-kit om hundar, avelsarbete och reglers som ändras, SKK/FK info om tidåtgång för
färdigställda protokoll, pressmeddelande, SKK valberedning förslag till ledamöter i KF 09, Inbjudan
konferens för utbildningsansvariga sept 09, inbjudan steg-2 utbildn sekreterare nov 09, info
anmälan av delegater till KF, Föredragningslista CS
- Kristina T: ang nya RAS
- Lillemor J: förslag på hedersmedlem
- Pirkko A: fråga om vandringspris
- XXX: styrelsens hantering av disciplinärende
- XXX: förfrågan om utlämnande av personuppgifter
- Sarah C: erbjudande om gammal veterinärutrustning
- Petra J: mötesprotokoll ang domarkonferensen 2009
- Jenny B: ang mötesprotokollens innehåll
- Willi G & Guido P: inbjudan till domarkonferensen 2009 Leonberg
- Ida T: ang förslag till valberedningen
- Pia P: ang inbjudan till domarkonferensen 2009 Leonberg
- Petra J: ang inbjudan till domarkonferensen 2009 Leonberg
- Ann-Christin S: ang inbjudan till domarkonferensen 2009 Leonberg
- Pamela A: Rapport rasmontern My Dog

- Petra J: motion till årsmötet
- Tina A/C: ang anmälan till inoffen februari
- Petra J: byte av lokal för Stockholmspecialen
- Emi K: medlemsförfrågan från utlandet
- Charlotte J: adressändring medlem
- Lundgrens i Gräfsnäs SB: erbjudande & info
- Elisa v H: MH-protokoll
- Mikael P: adressförfrågan
- Lotta: fråga om lokalombud
- SBK: fråga om MH i RAS
- Svenska Älghundklubben: viltspårsprotokoll
- Sveland Försäkringar: friskare hundar
- Martin Ö: Projekt hundkojan – forum
- Lotta P: gratulationerna på hemsidan
b) Medlemsantal
Helena har uppdagat att man tidigare år vid beräkning av medlemsantal har gjort en del
missberäkningar, då man räknat med samtliga namn/poster i medlemslistan som vi får från SKK.
Där finns även bibliotek, domare och andra leonbergerklubbar med, som alla får fria ex av vår
klubbtidning, och de kan ju knappast anses vara medlemmar. Då vi betalar en avgift till
Internationella Leonbergerunionen baserad på antal medlemmar så bör detta ses över så att vi inte
betalar in onödigt mycket. Uppdrogs till nästa styrelse att korrigera detta vid nästa inbetalning till
Leonbergerunionen.
c) Övrigt
Inkomna skrivelser till Mona: jul och nyårshälsning från Willi Güllix (Leonbergerunionen), inbjudan
till österrikisk special, inbjudan till tjeckisk special, info från tyska företaget Labolink ang genetiska
tester på hundar.
§7 Ordförande rapporterar
a) Specialklubbskonferens 31 jan/1 feb Arlandia 2009
Enligt tidigare mötesbeslut har Angelica och Mona anmälts till SKKs specialklubbskonferens i
månadsskiftet januari/februari. Angelica deltar 2 dagar och Mona deltar en dag. Konferensen
kommer att ta upp bl a gemensamma nordiska utställningsregler, SKKs valphänvisning, RAS, och
mycket mera. Uppdrogs åt Angelica att skriva en rapport till styrelsen som vi sedan publicerar i
tidningen och på hemsidan.
b) Domarkonferens 24-25 okt 2009, hotell Blommenhof, Nyköping.
Styrelsen har fått mera information från Petra J som är klubbens kontaktperson för höstens stora
domarkonferens. Konferensen är ett samarbete mellan de fyra rasklubbarna för Grand Danois,
Bearded Collie, New Foundland och Leonberger. Inför denna konferens ska 2 st typhundar (en hane
och en tik) tas fram för att representera varje ras, samt ytterligare 8 st hundar utöver dessa som
påvisar bredd och typer. Hundarna ska vara av skiftande kvalitet.
c) Kennelfullmäktige maj 2009
Information har kommit till sekreteraren om att delegater ska utses till KF. Detta ska lämnas in till
SKK före 31 mars. Uppdrogs åt nya styrelsen (som utses på årsmötet) att ta tag i detta direkt på
konstituerande mötet.
d) Hamiltonplaketten
Synpunkter har inkommit på att styrelsen ej nominerade någon uppfödare. De som inkommit med
synpunkter har fått sina brev besvarade av Mona. Mona har i svaren redogjort för styrelsens policy.
Styrelsens policy är att styrelsen inte uttalar sig om varför eller varför inte nomineringar sker eller
inte sker. Diskussionerna kring nomineringarna stannar inom styrelsen, detta för att inte såra ej
nominerade och för att inte skapa missämja i onödan i klubben.
e) Standard fråga/Mankhöjd
Mona har ej gjort detta än, men hon tar hjälp av Helena.
f) Internationella Leonberger Unionen/Trimning/enkät avelsfrågor
Mona och Helena tar tag i även brevet om trimningen av våra lejon till Leonbergerunionen. Mona
har fått en enkät i från Daniela Pavlovska, Tjeckiska Leonbergerklubben. Hon har skickat ut ett
frågeformulär till styrelsen för att informeras kring SLBKs regler kring valphänvisning,
hanhundslista och avel mm. Denna enkät har skickats till alla unionens klubbar och Tjeckiska

Leonbergerklubben sammanställer sedan alla klubbarnas svar.
g) Sveland Försäkringsbolaget Sveland har mailat Mona och meddelat oss att rasen har blivit
friskare och att premien därmed har sänkts för våra lejon hos dem. Mona la ut nyhet på klubbens
hemsida. Positivt!
h) Judges Seminar
Det har kommit en inbjudan från Leonbergerunionen till en domarkonferens i Leonberg som äger
rum i höst. (Två olika domarkonferenser nu i höst så ni noterar det). Vi har skickat ut förfrågan till
klubbens tre specialdomare, och alla tre har inkommit med svar på att de gärna vill delta. Styrelsen
diskuterade hur många vi har råd att skicka. Idén om att klubben skulle kunna stå för en viss
kostnad för varje deltagare uppkom, detta för att alla tre ska få chans att åka. Det har ju inte varit
någon liknande domarkonferens på väldigt länge inom unionen, så därför ser styrelsen det som en
viktig konferens.
Styrelsen kom fram till följande förslag:
Hotell och konferensdeltagande kostar ca 170 Euro/person
Billigaste resan med flyg ca 2000 kr tur & retur
Beslutades att alla tre erbjuds att få åka och klubben står för hotell samt konferensdeltagande (170
Euro) samt omkostnaderna för resan upp till en kostnad på max 2000 kr/person. De bokar själva
resan. Styrelsen hoppas på att en utförlig redogörelse från konferensens innehåll från var och en
skickas till styrelsen efter konferensens genomförande så att styrelsen kan ta del av konferensen.
Styrelsen kommer därefter att publicera en sammanställd rapport i klubbens tidning och på
hemsidan. Uppdras till Helena att meddela våra tre rasspecialister detta och att anmäla dem till
konferensen om de önskar delta på ovanstående villkor.
§8 Kassören rapporterar: Ekonomisk rapport
a) Kassören rapporterar
Jan fick i sista stund förhinder inför dagens möte, men skickade oss underlag som vi kunde titta
igenom. En del frågetecken i redovisningen noterades och dessa får följas upp med Jan.
b) Förberedande budget träff
Decemberträffen mellan Mona, Cilla och Jan blev ej av, men Cilla och Jan har pratat ihop sig lite.
Styrelsen vill ha balans och resultatrapport samt förslag på Budget 2009 senast 8/2. Styrelsen kan
sen besluta om budget 2009 på telefonmötet 8 februari.
c) Ekonomisk rapport från specialerna
De enda rapporteringarna som släpar lite är inoffen i Köping där vissa frågetecken kvarstår, samt
Värnamospecialen, där underlag till redovisningen saknades.
d) Övrigt
Inget.
§9 Utställningskommittén rapporterar
a) Årets kritiker
Alla kritiker kom fram till sekreteraren och alla skrivs in, det är dock ca 10 st som ej ligger ute på
hemsidan än men de kommer att komma ut framöver så snart de skrivits klart.
b) Kommande Specialer:
Inoffen i Linköping 22/2: allt ser bra ut och anmälningstiden går ut nu på måndag 26/1. Ca 120
hundar anmälda nu.
Stockholmsspecialen 12/4: allt lugnt inför Stockholmsspecialen.
Domare klart till alla årets specialer för 2009 och informationen finns ute på hemsidan.
Förra året hade vi information ute på hemsidan vid varje special om vem som var ansvarig för
respektive special, samt vem från styrelsen som stod som ansvarig. Beslutades att vi lägger ut
information på samma sätt även för årets specialer. Uppdrogs åt Helena att meddela webmaster
enligt följande:
Stockholm 12/4: Angelica Klavbäck ansvarig lokalt. Angelica Klavbäck ansvarig från styrelsen.
Norrvidinge/Skåne 17/5: Jenny Bergdahl ansvarig lokalt. Angelica Klavbäck ansvarig från styrelsen.
Vännäs 12/6: Mimmi Gruffmann Rönnlund ansvarig lokalt. Helena Lutz ansvarig från styrelsen.
Motala 12/7: Pirkko Andersson ansvarig lokalt. Therese Hällström ansvarig från styrelsen.
Sandviken/Högbo 6/9: Helena Lutz ansvarig lokalt. Helena Lutz ansvarig från styrelsen.
Uppdrogs åt Helena att även informera ansvariga för specialerna om vem i styrelsen som är
kontaktperson.

c) Utställningar, 2010
Styrelsen diskuterade igenom de kommande specialerna, och noterade följande problem;
20/2 Köping – ansvarig??
29/5 Österbybruk – ansvarig Catrin Eriksson
13/6 Avesta – Therese Hällström
15/8 Motala, Medevi – Pirkko Andersson
10/10 Sundsvall - Petra Högberg
Fördelningen i landet är ojämn och största problemet är att Avesta och Österbybruks special ligger
med 15 mils avstånd och bara 2 veckors mellanrum. Dessa kan inte tänkas locka hundar fullt ut
p.g.a. av deras närhet till varandra både i tid och avstånd. Då domare redan är bokade till
Österbybruksspecialen och planeringen pågår för fullt i Uppland inför 2010, så är det Avesta vi får
flytta på.
Köping har vi dessutom inga tilltänka ansvariga till. Efter en rad idéer kom styrelsen fram till
förslaget att Köping skulle kunna flyttas till Dalarna i samma tid på året och om man stryker
Avestaspecialen som skulle ligga i samband med SV 2010, så kan man lägga en special i södra
Sverige i samband med WDS som går i Danmark då. Planeringen får fortsätta och om ändring ska
ske så får dessa specialer sökas om snarast via SKK.
Ansökning om specialerna 2011 har skickats in till SKK. Godkännandet av dessa orter och datum
kan inväntas under våren och kommer då att läggas ut på hemsidan när SKK har lämnat sitt
besked till styrelsen.
d) Övrigt
Det uppdagades att det blivit något fel med dag och datum vid ansökan om årets special i Vännäs.
Felet är nu korrigerat hos SKK och även på hemsidan. Notera dock att fel datum angavs i senaste
numret av LB Nytt då tidningen redan hade gått i tryck när felet uppdagades. Rätt datum för årets
special i Vännäs är alltså fredag den 12 juni och det blir en kvällsutställning.
I föregående protokoll § 9 e, beslutades det om en del förändringar i klubbens anmälningssystem
för specialerna och rutiner i samband med specialerna. Det var ett dokument som sammanställts
och skickats runt i styrelsen inför föregående möte. Det har nu i efterhand uppdagats att en av
punkterna i dessa rutiner bör tas bort då den ännu inte är till hjälp för anmälningssystemet.
Beslutades att följande punkter står kvar:
- val av domare (när dessa bör bokas, hur & maxantal hundar)
- gällande anmälningsavgifter
- alltid ha sista anmälnings- och betalningsdag som en måndag
- bekräftelse på anmälan till alla (även om man anmäler med pappersanmälan)
- Annons i LB Nytt (alltid granskas av styrelsen innan tryck)
- Ingen ändring av anmälda hundar efter sista anmälningsdatum.
- Katalogen (alla anmälda hundar ska med för att undvika B-nr & leta billigt tryckeri)
- PM (mall för PM finns i arbetsordningen)
- Bestyrelse & kommissarie (tips om att anlita folk från annan klubb)
Beslutades att följande punkt tas bort:
- två datum för sista anmälningsstopp/betalningsdag, ett för anmälan via Internet och ett för
postanmälan. Punkten tas bort då den inte har någon positiv effekt förrän vi har fått till en
möjlighet att betala direkt via hemsidan, något som styrelsen tittar vidare på.
Uppdrogs till Helena att korrigera dokumentet och föra in det i arbetsordningen, samt uppdatera
ansvariga för specialerna med korrigerat dokument.
§10 Avelsrådet rapporterar
a) Ansvarig rapporterar
En del frågor uppstod direkt i samband med att RAS uppdaterades vid årsskiftet. Dessa verkar ha
retts ut nu då inga fler frågor inkommer. Ett informationsdokument skapades ganska snabbt med
” Frågor och svar om nya RAS” . Dokumentet finns på hemsidan och svarar på de vanligast
förekommande frågorna.
En fråga har uppstått om maxantalet valpar per hund i avel. Man undrar vad som gäller valpar
födda i ett annat land. Enligt RAS lyder formuleringen:
” En avelshund skall inte lämna mer än ett begränsat antal valpar under sin livstid. I dagsläget är
högsta rekommenderade valpantal 36 valpar per hund och livstid. Högsta tillåtna valpantal är 91

st” .
Uppdrogs till Mona och Helena att skapa en förtydligande formulering för att lägga in i dokumentet
” Frågor och svar om nya RAS” där det framgår att valparna som räknas med i dessa maxantal är
de svenskfödda och svenskregistrerade hundar som tas med i Lathunden-dataprogrammet.
b) Avelskonferensen ekonomiskt bidrag
Mona har ännu inte fått klartecken på att pengarna har kommit in till klubbens konto.
c) SKK’ s Avelsrådskonferens 28 feb-1 mars
Endast Eva från avelsrådet går och hon deltar båda dagarna. Hon har dock kanske en valpande tik
hemma just då och i sådana fall kommer Therese H i styrelsen att vara reserv då ingen av de andra
i avelsrådet kan gå den helgen.
d) Missbruk av RAS godkännande i annons
Anmälan har skickats till SKK/DN och uppfödaren har meddelats om att anmälan har gjorts.
Uppfödaren har inkommit med en skriftlig redogörelse till styrelsen om hur denne har upplevt vad
som hänt. Brevet har lästs av hela styrelsen och lästes även upp för styrelsen igen på mötet.
Styrelsen konstaterade att brevet inte ändrar tidigare beslut. Uppdrogs åt Mona att besvara brevet.
e) Hanhundslistan
Hanhundslistan har uppdaterats i och med nya RAS och därmed har de hanhundar som inte följer
RAS plockats bort från listan. En förklaring till uppdateringen finns på hemsidan, men då alla inte
tittar in på hemsidan lika regelbundet, så beslutades att styrelsen meddelar alla berörda
hanhundsägare med brev. Uppdrogs åt Angelica och Helena att se till så brev kommer ut till alla
hanhundsägare om vilka hanar som plockats bort från hanhundslistan och varför detta skett.
f) Valphänvisningen
Många kullar följer ej RAS just nu vilket antagligen har mycket att göra med att nya RAS ställer
större krav på våra avelshundar och medlemmarna har inte hunnit meritera upp sina hundar ännu.
g) Påminnelse om ny RAS
Sen en tid tillbaka finns en påminnelse till alla uppfödare/medlemmar på hemsidan om att man bör
se över sin hemsida så att man korrigerar informationen på sina hemsidor när det gäller hundar
som är avelsgodkända. Detta i och med att nya RAS ställer högre krav på avelsdjuren än tidigare
RAS. Beslutades att den 1/3-09 läggs ut på www.slbk.com som senaste datum för alla att korrigera
information på hemsidor mm. Uppdrogs till Mona att se till att den informationen kommer ut på
hemsidan.
h) Ev. brott emot SKK´s grundregler
Strax innan jul kom det information till styrelsen om att kennel XXX hade en kull där ett av
föräldradjuret inte var HD röntgad innan parning och dessutom skulle det ev. ha förekommit
bulvanverksamhet. Anmälan har kollats upp av Mona och Helena och det visade sig vara delvis
ogrundad information. Kullen var resultatet av en tjuvparning, och kennel XXX var inte uppfödare
till kullen. Alltså ingen bulvanförsäljning. Båda föräldrarna är nu HD röntgade. Uppfödaren som
skulle ha ägnat sig åt bulvanuppfödning har vänt sig till Mona och vill veta vem som inkommit till
styrelsen med misstankar om bulvanförsäljning.
Med anledning av detta fall beslutade styrelsen att göra följande uttalande: Till och från händer det
att styrelsen får information om medlemmar som bryter mot grundregler av olika slag. Styrelsen
har som policy att i de fall då det inkommer information mot enskild person/uppfödare angående
brott mot grundreglerna, så hanteras alltid båda parter konfidentiellt. D.v.s. styrelsen vet vilka det
rör men lämnar inte ut namn på den som "anmält" samtidigt som den person som anmäls hålls
anonym i protokoll mm. Styrelsen vill dock uppmana alla att i första hand inte rapportera brott mot
grundreglerna till styrelsen utan att man i sådana fall bör vända sig direkt till SKK’ s
kennelkonsulenter eller till SKK’ s Disciplinnämnd. Dessa instanser har dels rätt kompetens för att
hantera frågorna och dels kan de även hantera dem på ett annat sätt än vad styrelsen kan. I den
här typen av ärenden har inblandade annars allt för ofta lätt att ifrågasätta styrelsens objektivitet.
Genom detta förfarande får också SLBK’ s styrelse den arbetsro som den så väl behöver.
Uppdrogs åt Helena att föra in ovanstående beslut i SLBK’ s policydokument. Uppdrogs åt Mona att
besvara brevet.
§11 Lokalombuden/Uppfödarombuden
a) Policy kring delat ansvar för områden
En fråga har inkommit till styrelsen om huruvida det är ok att ha delat ansvar för
lokalombudsområden. Styrelsen har generellt sett inget emot att ha fler än ett lokalombud per

region, bara man samarbetar. Styrelsen föredrar dock att man har en som är huvudansvarig. Sen
om den får hjälp så är ju det bara bra. Styrelsen vill dock understryka att man vill undvika inflation
i antalet ombud, då man alltid kan samarbeta ändå utan att flera behöver stå som ansvariga utåt.
Huvudtanken är fortfarande att man har ett lokalombud per region, men om ingen har intresse eller
det rör sig om stora områden att täcka upp, så ser vi hellre två som delar på jobbet än att ingen vill
ta sig an det uppdraget.
b) Nya ombud, Stockholm, Värmland och Södra Norrland
Stockholm har delats in i två regioner, södra och norra.
Följande nya ombud utsågs:
Stockholm Södra: Anki Lindlöf & Anne-Marie Petersson
Värmland: Elisabeth Hallstensson
Södra Norrland: Helena Lutz.
Beslutades att godkänna alla tre förslagen.
c) Övrigt
Inget.
§12 Hemsidan
a) Webbis rapporterar
Inget.
b) Övrigt
Mona uppmanade igen alla att rapportera in felaktigheter på hemsidan till webmaster om ni hittar
något, då det är svårt för webmaster att hinna med att se allt som är gammalt och behöver
uppdateras. Bara bra om flera ögon hjälps åt.
§13 Leonbergernytt
a) Ansvarig utgivare rapporterar
Kul att vi fick så många positiva reaktioner på julnumret. Inga klagomål.
b) Layout 2009
Jessica gör nummer 1 till att börja med. Angelica har konstaterat att hon ej kommer hinna med att
ta på sig jobbet med layouten just nu och tittar därför vidare om någon kan ta på sig att göra
detta.
c) Packning av tidningen
Utskicket gick bra, så när som på de tidningar som skulle till utlandet. Men de gick iväg lite försenat
till slut och Angelica jobbar på att få det lilla problemet löst till nästa gång.
d) Övrigt
Vi får in mängder med material till tidningen och det känns så kul att många vill bidra med mycket
till klubbens tidning. Redaktionen välkomnar att våra medlemmar bidrar aktivt med material.
§ 14 Materialförvaltningen
a) Materialförvaltaren rapporterar
Inget.
b) Övrigt
Styrelsen funderar på att kanske bara ha en webbaserad försäljning av klubbsaker i framtiden, men
uppdrar till nästa styrelse att besluta i frågan. Som det är idag är det dels väldigt dyrt att ha en
som åker runt och representerar på alla specialer (och säljer) och dels så säljs det så lite att
hanteringen just nu går minus. Det finns även ett större utbud av leonbergerprylar hos andra
försäljare nuförtiden än vad det tidigare gjort. Just nu råder inköpsstopp fortfarande för
materialförvaltaren då budgeten förra året drogs över och lagret måste säljas av först innan nya
saker ev. kan köpas in.
§15 Årsböckerna
a) Extra nummer av tidningen
Cilla har inte inkommit med någon rapport om läget. Det är dock sagt att tidningen ska komma ut i
början av 2009. Beslutades att Helena kollar med Cilla vad som saknas.
b) Statistik
Mona har statistiken klar i och med RAS-revideringen och kan skicka över detta under veckan till
Cilla.

§16 Bruks, Lydnad, Vatten
a) Bruks, Lydnad och Vattenansvarig rapporterar
Det är först och främst på tiden att kommittén döps om till Bruks-, Lydnads-, Vatten- och
Viltspårskommittén.
Lydnadstävling Lkl 1-3 kommer att hållas i samband med Norrvidingespecialen i Skåne i maj.
Jättekul att klubben kan hålla i en officiell lydnadstävling för första gången på länge. Man hoppas
även på att kunna ha lydnadstävlingar i Motala i samband med specialen där i sommar. I samband
med Sandviken hålls redan lydnads och vattentävlingar i området av lokal BK och av SNK. Detta
kommer det att tipsas om på specialens hemsida samt i annonsen. Därav inga lydnas- och
vattentävlingar i SLBK’ s regi i samband med den specialen.
Lite material behöver köpas in; några apporter samt protokoll. Styrelsen godkände inköp av detta.
Då antalet brukstävlande har ökat i klubben så planeras ett bruksläger söder över under hösten.
b) Vattenchampionat
Inget nytt.
c) Övrigt
Inget.
§17 MH
a) MH ansvarig rapporterar
Cilla rapporterade in till styrelsen att det har hållits tre MH i klubbens regi under 2008: Täby,
Skellefteå och Gnesta.
SBK har kommit ut med nya regler för specialklubbar med tillstånd att anordna egna MH: Vi som
specialklubb måste stå som ansvarig om det är en grupp av vår ras med på MH’ t. Vilket betyder
att man inte längre kommer att kunna anordna så kallade ” uppfödar-MH” via lokala
brukshundklubbar. Ska man ha en grupp med bara leonberger på MH så måste SLBK stå som
ansvarig!
Därmed kommer MH-kommittén att få en viktigare roll under året och information om detta
kommer att komma i LB Nytt samt på hemsidan. Kommittén ska även kontakta våra uppfödare för
att vara behjälplig om man som uppfödare fortfarande vill anordna MH för egna kullar.
b) Plats och tid för kommande MH under 2009?
Klubben ska anordna minst 5 st MH under 2009 och följande är under planering:
Göteborg, Stockholm och Gävle.
Angelica meddelade även att hon kollar för ett MH i Gnesta framöver.
c) Övrigt
Inget.
§18 Arbetsordningen
a) Gjorda ändringar?
Uppdrogs åt Helena att infoga korrigerat dokument enligt § 9d samt de nya policyuttalandena som
styrelsen gjort på detta möte.
b) Övrigt
Inget.
§19 Årets uppfödare
a) Rapport från ansvarig
Listan är färdigräknad och vinnaren har grattats på hemsidan.
b) Övrigt
Alla vinnarlistornas placeringar 1-3 har bemötts med grattisbrev från styrelsen och meddelats att
vinnarpokal kan hämtas ut på årsmötet.
Beslutades att Nettan beställer pokaler till alla med plats 1-3 på de olika listorna samt ser till att
pokalerna kommer till årsmötet.
§20 Övrigt
Vårdhunden: Förslag från medlem har inkommit på att styrelsen vid årsmötet uppmärksammar
rasens första vårdhund med en hedersutmärkelse. Beslutades att styrelsen funderar på förslaget
och fattar beslut på nästa styrelsemöte.

Hedersmedlem: Styrelsen har från medlem fått in förslag på hedersmedlem, även inom styrelsen
fanns förslag på ny Hedersmedlem.
Beslutades att styrelsen funderar vidare på förslagen på Hedersmedlem och fattar beslut på nästa
styrelsemöte.
§21 Årsmöte
a) Tid och plats
Gistad (utanför Linköping), ÖKK’ s klubblokal. Kl. 13 00
Sittande styrelse har möte innan kl 10. 00.
Uppdrogs åt Nettan att ordnar lunch till styrelsen.
b) Mötesordförande
Några namn kom på förslag och det uppdrogs till Therese att höra sig för med förslagen.
c) Vilka närvarar?
Alla på dagens möte planerar att delta.
d) Övrigt
Vägbeskrivningen måste komma ut på hemsidan. Uppdrogs åt Nettan att lägga ut en tydlig
vägbeskrivning på hemsidan.
Uppdrogs åt Nettan att ordnar fika för ca trettio personer till årsmötet.
§22 Nästa möte telemöte 8 feb kl 19.00
a) Motion
Inkommen motion till årsmötet bordlades till kommande telefonmöte.
§23 Mötets avslutande
Ordföranden Mona Refai tackade alla för ett givande möte och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras: Justerare:
Helena Lutz Ordförande/Mona Refai Therese Hällström

