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Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens Ordinarie styrelsemöte
Upplands Väsby 2011-06-11

§65 Mötets öppnande
Ordförande Gunilla Hallgren hälsade alla välkomna
§66 Närvarande/Frånvarande
Närvarande: Gunilla Hallgren, Kristina Truedsson, Pamela Abrahamsson, Nicklas Lundh, Robin
Neumann, Liza Darmell, Mikaela Persson Wallenius
Adjungerad: Pirre Andersson
Frånvarande: Margareta Skarnehall
§67 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§68 Val av protokollförare:
Kristina Truedsson
§69 Val av justerare:
Liza Darmell
§70 Val av skrivare av
Pamela Abrahamsson

att göra lista

§71 Föregående protokoll nr 05-11
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§72 Förnyande av websidan
Pirre är adjungerad in för att diskutera förnyande av websidan. Styrelsen har hittat ett alternativ,
detta har vi bett Pirre titta på och lämna sina åsikter om och eventuellt om Pirre själv har förslag på
hur det ska läggas upp.
Försöka lägga över sidan på en svensk server även om det är lite dyrare men det är lite stabilare än
den USA. Space 2 U rekommenderas av Pirre. På denna finns också support dygnet runt.
Pirre erbjuder sig att göra om sidan gratis, bara för att komma ifrån den gamla sidan som genom
åren har blivit väldigt tungrodd. Styrelsen röstade enhälligt att Pirre startar omgående byggandet
av en ny hemsida parallellt med den gamla och att lägga den nya sidan på den svenska servern
som Pirre föreslog Space 2 U.
Pirre lämnar mötet.

§73 Ordföranden rapporterar
Inget att rapportera.

§74 Sekreteraren rapporterar
Au beslut angående inköp kompendium till domarpreparandkursen.
§75 Kassören rapporterar
Anette har skickat resultatrapport och balansräkning. I ett mail berättar Anette följande:
Resultatrapporten: Då två av utställningarna från förra året inte redovisades i
tid så har resultaten kommit med på årets resultat. Detta kan man t.ex. se på inköp

utställning som är avsevärt mycket högra än förra året.
Kassören ber att utställningsanvarig i styrelsen ska efter varje rasspecial påminna respektive
utställningsarrangör om att inkomma med ekonomisk resultatrapport omgående.
§76 Medlemsansvarig
Det har kommit till styrelsen kännedom att en utställare eventuellt inte har varit medlem vid en av
våra rasspecialer. Liza ska be utställaren att uppvisa kvitto
innan 31 juli 2011. Därefter tar styrelsen beslut i frågan.
Nicklas kontaktar Anette om förskott till Liza för inköp av postsäckar för utskicka av valppaketen.
§77 Lokalombudsansvarig
Pamela kontaktar Margareta om inkommen skrivelse beträffande lokalombudet i Södra Norrland.
§78 Kommittéerna rapporterar
" MH
Robin får många frågor om införskaffande av protokoll till MH-beskrivning. Ska titta igenom
hemsidan och lägga ut en tydlig information där och i tidnigen om hur dom som vill hålla en MH
beskrivning ska gå till väga.
Mh-banan i Landvetter kommer ej att uppföras där, eftersom området i Landvetter står inför
exploatering, utan man har hittat en ny plats i Vårgårda. Platsen är bättre, där finns klubblokal att
tillgå och platsen är mer lämpad för ändamålet. Banan ska invigas 20-21 augusti.
Robin ska göra ett reportage om invigningen och det första MHt för leonberger den 25 september
som blir på den nya banan.
Robin lägger in en blänkare och efterlyser vilka som har figurant utbildning inom klubben. För att få
en sammanställning om vilka resurser vi har inom klubben.
Klubben ser gärna att fler figuranter utbildas i klubbens regi.

" Vilt-, Vatten-, Lydnad-, Bruks
Åsa Hemberg vill utbilda sig inom vatten. Styrelsen beslöt att Åsa får göra detta på klubbens
bekostnad med mindre att kontrakt skrives för motprestation.
Sponsring till Årets vattentävling i om med 30 års-jubileet 3 pokaler finns att tillgå. Pamela ska
höra med Åsa vad det ska stå på plaketterna.
" Utställning /Domare,
2012 års special utställning i Vänersborg ev. flytta den till Falköping. Nicklas hör med Sanna om
hon fortfarande vill vara ansvarig för utställningen i Vänersborg.
Helena har hört av sig om uteblivna svar på mail om utställningar. Nicklas tar kontakt med Helena.
" Avel:
Beslöts att Liza ska gå SKKs grundutbildning för avelsfunktionär och Therese får också gå i mån av
plats. Utbildningen hålls av SKK den 22-23 oktober 2011.
Beslöts att klubben ska anmäla sitt intresse att gå med i HD, ED index.
Liza informerad att avelsråden ska ha möte den 18 juni i Avesta.
" Webbmaster :se punkt 8
" Hälsa
Beslöts att hälsokommittén läggs på is. Det finns inga kandidater och hälsa och avel är något som
går hand i hand.
" Internationell kontakt
Inget att rapportera.
§79 Leonbergernytt
Petter har fått in så mycket material så att det blir över till nästa tidning också.
Men det behövs mer material från den vanliga hundägaren.
§80 Skrivelser
Jenny Bergdahl angående Leonbergerklubben i Holland och deras handläggande av frågan om LPN1
och deras beslutade avelsstrategi. Ann-Charlotte Wallin angående ej inkomna resultat till SKK från

specialen i Motala. Nicklas besvarat.
Corine Smesman Leonberger Club Belgium, klubbens tidning. Camilla Johansson angående
pilotprojekt med IF, Pamela har svarat och sagt att klubben var ej intresserad att deltaga. Jenny
Bergdahl beträffande fodersponsing till specialerna, Nicklas har besvarat. Catrin Eriksson angående
ej fungerande sida på SLBKs hemsida, Pirre är informerad och Catrin har fått svar. Linda Beckman
beträffande medlemskap i klubben, är besvarat. Marie Ahlgren angående saknande reslutat hos
SKK från specialen i Motala. Nicklas undersöker och återkommer med svar.
Anita Treichler svar på fråga till Unionen om LPN1, svaret kommer att redovisas på hemsidan och
till de som ställ skrivelser om detta. SKK inbjudan till utbildning
för ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör den 28-29 januari 2011, beslöts att Gullan,
Kristina och Pamela får gå denna utbildning. SKK beträffande
bidragsberättigande exteriördomarkonferenser 2014, styrelsen beslöt att inte hålla någon sådan
2014 då vi hade en 2009. Petter Järleskog vill skicka ut en annons teaser för LB-nytt till företag
som kan vara intresserade att annonsera i tidningen,
Beslöts att det är okej men att betalning ska ske i förskott för alla annonser i LB- nytt. Xxxxx
Xxxxxxx angående offentlig ursäkt på hemsidan för begånget fel, enhälligt beslöts att detta ej
kommer att göras då en personlig ursäkt redan är gjord och rutinerna kring det uppkomna felet
kommer att vara annorlunda framöver. Övriga skrivelser från Xxxxx utreda och besvarade och
ursäkt framförd. Inbjudan till Spanska Leonbergerklubben special, vidarebefordrad till Pirre för att
läggas in på SLBKs hemsida. Toril Eijerstams gåva till klubbens jubileum accepteras och hennes
önskan om hur den ska förvaltas. Lottning kommer att ske när berörda guldlistor är klara för året.
Jens Myrman ansökte om att få utöka sitt rasregister som domare. Ansökan kom in till oss med
alldeles för kort varsel så vi beslöt att avslå detta för tillfället till vi vet mer och har sett Jens visa
mer intresse för rasen. Österrikiska Leonbergerklubben inbjudan till World Dog Show 2012 och
deras special i samband med detta, skickat till Pirre för inskrivande på SLBKs hemsida. SKKs
slutliga bekräftelse av revidering av RAS. SKK information av icke hänvisning. Jenny Young
beträffande LPN1 fria avelsdjur, Kristina besvara detta. SKK Ansökan om prov 2012 med instruktion
SBK, Pamela tar hand om detta. SKK Info till rasklubbarna gällande inloggning, Kristina ordnar så vi
får tillgång till dessa.
§81 Bordlagda ärenden
Fråga om Hanhundslistan från Liza bordläggs till nästa möte.
Nicklas undersöka angående inköp av muggar till specialerna.
Tomas Gustavsson skrivelse angående införande inrapportering av om hunden
blivit kastrerad. Förslaget bifölls av styrelsen och avelsråden ska se till att det
kommer med i enkäten på SLBKs hemsida, Märta ska ha ordnat detta, Liza kontrollerar så detta har
blivit gjort.
§82 Övriga frågor
Revisorerna ska kontaktas av Nicklas för att be dom gå igenom räkenskaperna. Dels för Anette och
styrelsen ska veta att allt är under kontroll.
Medlemsnumret ska vara obligatoriskt vid anmälan på hemsidan. Pirre informeras om det.
Kristina har begärt in offert på C5 kuvert. Beslut togs att köpa in dessa till klubben.
Medlemsbutiken
Alla undersöker tryckkostnad för nya medlemsprylar och fundera ut vad det är
vi ska ha till försäljning i framtiden.
Få fram en arbetsgrupp Raskompendium som ägs av klubben.
§83 Nästa möte
Datum för nästa möte 2011-07-14 telefonmöte klockan 19.00

§84 Mötet avslutades
Gullan tackade för ett trevligt möte.

Vid protokollet: Justeras: Justeras:

Kristina Truedsson Gunilla Hallgren Liza Darmell
Sekreterare Ordförande

