Mötesdatum: 2010-08-21
Ordinarie Styrelsemöte Svenska Leonbergerklubben 2010-08-21 i Varberg 07/10
§69. Mötets öppnande
Ann öppnade
§70. Närvande
Ann Johansson
Kristina Truedsson
Linda Toftehag
Rolf Petré
Jenny Bergdahl
Anette Jacobsson
Pamela Abrahamsson
Nicklas Lundh
Adjungerad
Björn Tinglöf
Frånvarande
Jean Swärd
Jane Wall
§71. Fastställande av dagordning
med tillägget
d) Under kommittéerna: Hälsokommittén
§72. Val av protokollförare
Kristina Truedsson
§73. Val av justerare
Jenny Bergdahl
§74. Föregående Protokoll nr: 06/2010 godkändes
Styrelsen beslöt att godta Pirre Andersson förslag om att ha mailadresserna via SLBKs svenska
webhotell.
§75. Ordförande rapporterar
a) Ann rapporterade att hon försökt medla mellan två uppfödare. Niklas läste upp en skrivelse till
styrelsen som han hade fått från den ena uppfödaren. Lades till handlingarna.
b) DC ärende 12/2010. Xxxxxxx Xxxxx har svarat till SKK. Vi harmöjlighet att inkomma med
yttrande men beslöt att vi inte har mer att tillägga i ärendet.
c) Resultatregistrering Skrivelse 029/10 från SKK. Det blir en ökad kostnad om man skickar in
resultatrapporterna per brev. Niklas tar reda på hur vi ska gå tillväga med webregistrering för att
hålla nere kostnaderna för klubben.
d) Utbildningsseminarium 25-26/2010 Pirko Andersson ska deltaga.
e) Inga förslag till Hamiltonblanketten.
§76. Sekreteraren rapporterar
a) Kritikskrivare sökes. Kritiker har blivit inlagda på SLBKs hemsida. Men samtidigt kommer det in
allt fler från årets utställningar. Efterlysa fler kritikskrivare via LB-Nytt.
§77. Kassören rapporterar
Resultat från Köping o Österbybruk. Båda utställningarna har gått plus.
Resultat rapport klubbens ekonomi är god.
Revisorn Björn har ordet om balansrapporten:
Informerade om regler om avskrivning.
Materialförvaltaren ska kontaktas om varulagret. Lagret bör inventeras 2 ggr om året.
Gamla fodringar ska strykas ur bokföringen, sådana som ej kan härledas.
Diskuterades hur rosetterna ska inventeras, förslag var att utställningskommittén vid

nästkommande utställning kan göra det vid mottagandet.
Anette har lämnat förslag på utformningen LB klubbens faktura, denna godkändes av mötet
§78. Medlemsansvariga
Jean är inte närvarande.
Ann och Anette har fått rapport om medlemsantalet. I dagsläget har klubben 965 medlemmar.
Styrelsen ska undersöka om medlemmarna kan få fler förmåner.
§79. Lokalombudsansvariga
Lokalombudsmötet i Medevi blir inget då det redan var fullbokat på Medevi.
Rolf har meddelat Anna att han är hennes kontakt från styrelsen.
Rolf ska höra hur mycket kontakt med Lokalombuden Anna har.
Höra med Lokalombuden vad de har för önskemål och vad de behöver eller vill.
§80. Kommittéerna rapporterna
a) MH
BPH den nya beskrivningarna som kommer, men denna kommer att bli på fasta platser runt om
landet med anställda från SKK. Så i dags läget är det ingen som riktigt vet hur det ska kunna
fungera och vad kostnaden kommer att bli för dessa beskrivningarna.
b) Vilt-, Vatten-, Lydnand-, Bruks
Marre Stigell förslag att man inte ska kunna tävla kvar i den gamla klassen efter dom tre första
prisen som leder till uppflyttning mer än 3 månader.
Ny Lydnads Champion Skorres Kasandra, Vi gratulerar. Pokal utdelas på nästa årsmöte.
Kontakta Åsa och höra om vattentävling i samarbete med Newfoundlandsklubben.
c) Uställning
Länsklubbarna utställningar 2013. Niklas ska titta över var vi ska lägga våra. Ska vara inne innan
31/12 2010.
Ansöka om flytt av utställning 2012 Niklas o Jenny tittar på detta.
Skrivelse från Lena Holmbergs angående gratis deltagande på våra specialutställningar för
veteraner som fyllt 10 år. Styrelsen ansåg detta var ett mycket bra förslag och en möjlighet att
framhäva våra gamla hundar ytterligare. Styrelsen beslöt därför att införa detta från och med
specialen i Sundsvall i år pga. att alla skulle få möjligheten att anmäla sig innan anmälningstiden
gick ut. Information gällande detta läggs omgående ut på klubbans hemsida. Ägare måste vara
medlem i klubben.
d) Avel: Skrivelse från avelsråden
Fråga ang. beslut från Disciplinnämnden ang. kennel om hänvisningsstopp.
Föredrag om röntgen av våra hundar med Mats Lindberg den 20 oktober kl. 19.00 på
Husdjurshälsan, J A Wettergrensgata 6 421 30 Västra Frölunda. Linda bad om att vi ska lobba för
detta, mer information kommer i LB-Nytt
e) Webmaster
Inget att rapportera
f) Hälsokommtteen
Jenny informerar om LPN1 testet. Förslag om att klubben ska ge bidrag till testen. Ha
blodprovstagning på specialer. Styrelsen beslöt att SLBK, om det går att arrangera rent praktiskt,
ska erbjuda gratis blodprovstagning sam kostnaden att skicka dessa prover utomlands. Detta gäller
med start på specialen i Sundsvall i år samt våra medlemmars hundar. Ägaren står själv för
kostnaden för att få resultatet. Mer information kommer i nästa nummer av Leonberger Nytt.
Föreslogs att lägga ut en enkät på sidan med anonyma svar om intresset om testet.
§81. Leonbergernytt
Jenny efterlyser artiklar till LB-Nytt .
§82. Skrivelser
Se sep. lista
Unionsmötet i Leonberg, Jenny o Kristina representerar klubben.

§83. Bordlagda ärenden
Inga
§84. Övriga frågor
Info. från styrelsen i stället för ordförandes rader. Detta blir bättre än
ordnar med detta blir ändrat på hemsidan.

Hänt från styrelsen

§85. Nästa möte
9 Oktober kl. 11.00 hos Ann
§86. Mötet avslutas
---------------------------------------------- ----------------------------------------Vid protokollet Ordförande
Kristina Truedsson Ann Johansson
--------------------------------------------Justerare
Jenny Bergdahl

Inkomna skrivelser till nästa möte 2010-08-21 07/10
2010-06-10 SKK Information ang ansökan om hälsoprogram
2010-06-18 SKK Resultatregistrering fr utställning
2010-06-18 SKK Låsningsperiod 2012-2016
2010-06-18 SKK Föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur
2010-06-20 LB Health Foundation, Leonberger Polyneuropathy
2010-06-22 SKK Avelskonferens 5-6- mars 2011
2010-07-01 SKK DC Ärenden
2010-07-02 SKK Ändringar av bruks-/jaktnärvaro för Exteriördomare
2010-07-07 Pirre Förslag ang. webkonto och emailadresser
2010-07-08 SKK Beslut från Disiplinnämnden
2010-07-08 SKK Inbjudan att lämna förslag till Hamiltonplakettörer 2011.
2010-07-08 SKK Inbjudan-förslag till förtjänsttecken KF 2011
2010-07-09 SKK CS protokoll nr 3/2010
2010-07-09 Lena Holmgren Förslag om veteraner äldre än 10 år och grattis utställning
2010-07-15 SKK Icke hänvisning
2010-07-19 Pirko Andersson Ang. Vattenträning och annonsering
2010-07-29 SKK Ang. annonsering på Sv Domareförening hemsida
2010-07-29 SKK Ang. utställningar 2013
2010-08-03 SKK Påminnelse om utbildningsseminarium
2010-08-05 SKK Frågan om användande av e-post adress
2010-08-08 LB Unionen, Inbjudan till Unionsmötet i Leonberg
2010-08-17 SKK Brev om handläggningsrutiner hund i bil mm.
2010-08-18 SKK Föredragningslista CS 4/2010
2010-08-19 SKK Tävlingslicens info. brev

. Linda

