Mötesdatum: 2011-09-08
08/11
Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens Ordinarie styrelsemöte
Telefonmöte 2011-09-08
§104 Mötets öppnande
Vice ordförande Pamela Abrahamsson hälsade alla välkomna
§105 Närvarande/Frånvarande
Närvarande: Pamela Abrahamsson, Nicklas Lundh, Kristina Truedsson, Robin Neumann, Margareta
Skarnehall, Mikaela Persson Wallenius
Frånvarande: Gunilla Hallgren
§106 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§107 Val av protokollförare
Kristina Truedsson
§108 Val av justerare:
Robin Neumann
§109 Val av skrivare av
Pamela Abrahamsson

att göra lista

§110 Föregående protokoll nr 07/11
Föregående protokoll 07/11 godkändes och lades till handlingarna
§111 Ordföranden rapporterar
Liza Darmell har avsagt alla sina uppdrag i styrelsen.
§112 Sekreteraren rapporterar
RAS är nu översatt till engelska, ska bara finjusteras. Pia Prahl har vidtalats och villig att sitta med i
en arbetsgrupp för att ta fram ett nytt Raskompendium. Gina Ekström Persson har erbjudit sig att
vara med i en arbetsgruppen men fler förslag ska tas fram.
§113 Kassören rapporterar
Inget att rapportera
§114 Medlemsansvarig
Inget inrapporterat
§115 Lokalombudsansvarig
Stockholms Södra lokalombud har avgått
§116 Kommittéerna rapporterar
- MH
MH banan i Vårgårda är nu klar och det första MH:t i klubbens regi kommer att hållas 25
september. Många har anmält intresse så nu har man 9 anmälda men fler har visat intresse för att
få vara med. Förslag att sätta upp en kalender på nya hemsidan där folk kan gå in och se vilka
datum beskrivningarna ligger på. 2 stycken kommer att gå utbildning på M4:an, M1:an är det 3
som vill utbilda sig på. Beslöts att skicka Robin på utbildning i Lathunden.
-Vilt-, Vatten-, Lydnad-, Bruks
Inget inrapporterat.
Birgitta Strömberg och Lena Svensson vill än en gång försöka få Leonbergern godkänd att ta

vattenchampionat.
-Utställning/Domare
Utställningsplats 2012 har ändrats från Vänersborg till Falköping hos SKK. Kontrollera med Pirkko
Andersson om hon ville flytta Motala till Pinnarp. Mikaela kontaktar Pirre om detta. Folk behövs för
att hjälpa till med Köpings utställningen. Utställningar 2013 Kungsör, Motala, Morokulien och Gävle.
Fundera ut 2014 års utställningsplatser till nästa möta. Mikaela har ansökt om inloggning till webregistrering av alla utställningar. Husse har erbjudit sig att vara fodersponsor under 2012 och även
vara på plats på alla specialerna. LPN1 provtagningen har nu pågått ett år och nu avslutas detta
projektet med att klubben sponsrar. Gävle blir sista utställningen som prover tas i klubbens regi.
Nytt PM-förslag från Pamela godkändes och ska läggs in i arbetsordningen.
-Avel
Inget inrapporterat.
Therese och Märta ska kontaktas av Pamela och höra vad de har på gång. Utbildning i Lathunden,
vem av avelsråden behöver gå denna? Styrelsen beslöt att en från avelsråden får gå tillsammans
med Robin på utbildningen. Ärendet med medlemsavgiften som inte skulle varit betald i tid till
utställning, kvitto har uppvisats och ärendet är nu avslutat. Förslag till ny valphänvisning på
hemsidan. Förslaget bordlades till nästa möte. Förslag på nytt avelsråd, Maria Andersson, Pamela
ska höra om hon är intresserad och om accepterar så belsöts det att hon tillträder med detsamma.
-Webmaster
Inget inrapporterat.
Kristina och Pamela ska bestämma tid för telefonmöte med Pirre beträffande nya hemsidan. Förslag
har lagts att frysa gamla sidan under en period för att Pirre ska kunna färdigställa den nya sidan.
-Hälsa
En hälsokommitté har tagits fram dessa harlämnat in förslag till hur de vill arbeta. Hälsokommittén
består av Susanne Ytterskog sammankallande, Åsa Hemberg, (Maria Andersson) och Pirkko
Andersson. Förslag från styrelsen är att satsa på ett projekt åt gången så att det blir kvalitet och
inte kvantitet. Pamela sammanställer ett svar till de berörda.
-Internationell kontakt
Styrelsen beslöt att Kristina ska åka till Leonberg och representera klubben på mötet. Klubben ska
dela ut nummerlappshållare till Unionsdeltagarna vilket brukar vara ett 40-tal deltagare.
§117 Leonbergernytt
Inget inrapporterat
§118 Skrivelser
Marie Ahlgren angående fel på hemsidan om vem som lägger ut LPN1 resultaten, Kristina har
svarat och åtgärdat. Catrin Eriksson beträffande uppdatering av Guldlistorna, listorna är nu
uppdaterade på hemsidan. Helena Berg angående datakrasch på webhotellet där lokalsidorna och
specialernas hemsidor ligger. Detta var inget som någon kunde förutse och vi får se hur vi ska
ordna med detta i framtiden i och med den nya tas i bruk. Men händelsen var beklaglig. Birgitta
Strömberg och Lena Svensson om vattenchampionat, se § 116 -Vilt-, Vatten-, Lydnad-, Bruks.
Maria Andersson beträffande sakande kritiker på hemsidan, Kristina har besvarat detta. SBK om
utbildning i Lathunden för avelsfunktionärer, se §116 MH och §116 Avel. Marie Billqvist och
Katarina Levd förslag till hedersutmärkelser. I.L.U. inbjudan till Unionsmöte i Leonberg. Erica
Niiranen beträffande inskickade bilder och resultat på hemsidan, Kristina svarat, Nicklas kontaktar
Pirre om detta. Marie Ahlgren beträffande uppdatering av tävlingsresultat på Slbks hemsida, Pamela
undersöker detta med berörd kommitté. Pia Hemming beträffande uppdatering av Guldlistorna,
detta är gjort. Marie Ahlgren förslag på hedersutmärkelse.
§119 Bordlagda ärenden
Inget bordlagt

§120 Övriga frågor
Frågan om någon vill ha hand om monter på My dog 2012 har ställts på hemsidan men inget
intresse finns för att ta hand det så klubben kommer inte att vara representerade där nästa år. Åsa
Hemberg har erbjudit sig att ta hand om monter på Hundmässan 2011 i Stockholm. Kristina skickar
in anmälan.
Årsmötesplats måste bestämmas till nästa möte och det måste ut kallelse i nästa LB-nytt nr 4
2011.
§121 Nästa möte
Datum för nästa möte i 30 oktober 2011 klockan 17.00
§122 Mötet avslutades
Pamela avslutade mötet och önskade god natt.
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