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Ordinare styrelsemöte 2011-01-17 Telefonmöte
§1 Mötet öppnades
§2 Närvarande
Nicklas Lund, Kristina Truedsson, Pamela Abrahamsson, Jenny Bergdahl, Anette Jacobsson, Linda
Toftehag, Jean Swärd, Jane Wall, Rolf Petré
§3 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes
§4 Protokollförare
Kristina Truedsson
§5 Justerare
Pamela Abrahamsson, Anette Jacobsson
§6 Föregående protokoll
11/10
Tidigare protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§7 Ordförande rapporterar
Svar har skickats på skrivelser från X Xxxxx, X Xxxx, X Xxxxxxx
111 hundar anmälda till Motala den 17/1 på morgonen. Petra skickar över utställningskatalogen till
Anette, kassören så får hon stämma av mot kontot att avgifterna är betalda. Presentkortslista från
2010 finns hos Petra H och Kristina.
Nicklas har ordnat mötesordförande till årsmötet, Göran Hallberger. Har även sekreterare på gång.
Två veckor innan årsmötet ska årsmöteshandlingarna ligga ute på hemsidan och kunna rekvireras
av medlemmarna .
§8 Sekreteraren rapporterar
Inväntar material till årsmötet, saknar fortfarande det mesta.
Valberedningen är i stort sätt klara med sitt arbete.
§9 Kassören Rapporterar
Klubben har god ekonomi i dagsläget. Redovisningarna av utställningar har dock kommit in lite
sent.
Arbetet att sammanställa budget och årsbokslut har påbörjats inför årsmötet.
Kaffe och macka bjuder klubben på till årsmötet. Det kommer också att finnas möjlighet till att själv
köpa annan mat.
§10 Medlemsansvarig
Aktuell medlemslista begärs in så av Petra H. inför utställningen.
969 medlemmar per den 31/12 2010.
§11 Lokalombudsansvarig
Södra Norrland Zofie Larsson tar över efter Helena Lutz.
Mia Norman Dalarna har avgått
Pamela ber Anna Persson om aktuell maillista till lokalombuden så att styrelsen kan påminna om
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan som ska in till årsmötet, ska även skicka med en mall
så att det framgår hur man kan skriva och att det inte behöver vara så avancerat.
§12 Kommittéerna rapport
a) MH

Klubben skulle haft MH i november denna blev inställt på grund av snö.
b) Vilt-, Vatten-, Lydnad-, Bruks
Pamela har inget att rapportera. Hon har begärt in från respektive ansvarsområde vilka som har
rätt till presentkort, diplom och pokaler.
c) Utställning
Ansökan för 2013 års utställningar har skickats in en följande:
2013-02-06 Kungsör
2013-05-19 Norrvidinge
2013-06-15 Vännäs
2013-08-18 Motala
2013-09-08 Gävle
Många av våra utställningsansvariga har blivit ocertifierade i och med de nya utställningsbestämmelserna. Här behöver de ansvariga gå utbildning hos SKK snaras för att bli certifierade
igen. Detta bör ske så snart tillfälle finns och kurser är tillgängliga.
2011 vill New Foundlandsklubben ha en inofficiell med en trippel tillsammans med
Leonbergerklubben, plats för detta skulle vara i Kisa. Pirre undrar hur styrelsen ställer sig att
klubben deltar i detta. Den inofficiella ska sedan följas av officiell utställning 2012 i samarbete med
NF klubben. Styrelsen gav sitt medgivande till detta.
Vi skickar in yttrande angående preparandkurs ansökningar.
Leonbergerskulpturer till jubileumsutställningararna under 2011 totalt 30 stycken. På dessa
kommer en liten plakett att sättas med text Jubileumsutställning 2011 .

d) Hälsa
Pirre kontaktar en sköterska till utställningen i Motala för LPN1 prover. Detta ska läggas ut på
hemsidan att det finns möjlighet till att LPN1 testa i klubbens regi på utställningen.
Fler och fler testar sina hundar vilket är positivt, och man rapporterar in sina resultat till Jenny.
RAS ska ändras angående ögonen. Även en ändring gällande utställningsmeriterna, kravet på 1:a
pris i öppenklass vid avel, ändras till Very good. Detta kommer avelsråden att genomföra
omgående.
All information ska ut om LPN1 och arbetet går vidare mot att detta ska in RAS så snart som det
går. Unionens rekommendationer ska följas.
e) Avelsråden
Märta Brandts är anmäld och ska deltaga i SKK avels konferens den 5-6 mars 2011.
Avelsrådsmöte i samband med Motalautställningen. Linda tar med sig mätstatistiken till mötet.
Avelsråden får göra en utvärdering av resultatet och slutsats ska redovisas. Linda skriver något om
detta till LB-nytt,
Fråga har uppkommit om hur länge valphänvisningen ska få ligga kvar på hemsidan. Enl. våra
regler så får man förlänga fyra veckor åt gången men inget om hur många gånger man får förlänga
med en fyra veckors perioder.
Okej att förlänga en gång, men sedan ska det tas ut en avgift på 100:- för varje ny fyra veckors
period.
f) Internationella kontaktperson
Jenny rapporterar in medlemsantalet till Unionen per 31/12 2010.
§13 Leonbergnytt
Inget förslag har kommit in om ny redaktör. Och det måste hittas en ny redaktör omgående då
Jenny har sagt att hon gör sitt sista nummer, nr 1 2011.
Skrivelser har inkommit ang. annons från kennel med hänvisningstopp och valphänvisningstopp i
LB-nytt. Se även §14 Skrivelser
Enl. SKK gäller det gäller hänvisningstopp, länkning och valphänvisningstopp. Nicklas besvarar
skrivelserna.

§14 Skrivelser
Catrin Eriksson skrivelse angående årsmötesplatser, guldlistorna och specialutställningarna är
besvarad. Marie Ahlgrens skrivelse angående utannonsering av årsmötet, besvarat. Skrivelse Petra
Junehall angående domare till Motala utställningen, Nicklas har besvarat detta. X xXxxxxxs
påpekande om ej inkommet svar är nu åtgärdat. X Xxxxxx återkoppling på svar på skrivelse, detta
är besvarat. Aspirerande domare Leonberger Johan & Nina Andersson, beviljat. X Xxxxxx begäran
om påskyndade av ärende hos SKK. Nicklas ska undersöka detta och svara. Ansökningar om
preparandkurs, Gina E Persson, Maria Gruffman-Rönnlund, Susanna Johansson, Petra Högberg och
Camilla Karlsson, Kristina skickar in svar till SKK omgående. SKK förfrågan om fortsatt Års-ruta i
Hundsport, detta är beställt även för nästa år. Camilla Karlsson, presentation inför
preparandkursen. Petra Junehall har inkommit med förslag till utställningsplatser för kommande
utställningar. Nicklas har redan ansökt om att få tillgång till en av dom till utställning 2012. Matilda
Törnkvist frågade angående uppgifter till lokalombud, Pamela har besvarat detta. Skrivelse från
Thomas Johansson angående annons i Leonberger-Nytt, Nicklas besvara detta och även då
skrivelse från Marie Ahlgren i samma ärende. Skrivelse från Helena Lutz beträffande beslut om nytt
lokalombud, Pamela har bevarat detta. Skrivelse från Ingrid Andersson om ej uppdaterad länk på
hemsidan, Nicklas har besvarat detta. Svar har skickats till X Xxxxxxx på tidigare inkommen
skrivelse. Svar har skickats till X Xxxxxxxx på tidigare inkommen skrivelse. Svar till Ann Johansson
har skickats på tidigare inkommen skrivelse.
§15 Bordlagda ärenden
Händer just nu låta nya styrelsen utforma detta forum. Från tidigare protokoll 2010-06-05 § 58.
§16 Övriga frågor
Våra montrar på Stockholms Hundmässa och My Dog var som vanligt väldigt välbesökta. Pamela
Abrahamsson och Åsa Hemberg tillsammans med sina medarbetare har lagt ner ett otroligt jobb
som vanligt. Vi tackar alla som hjälpte till i montrarna.
§17 Nästa möte
2011-02-19 var bestäms senare.
§18 Mötet avslutande
Ordförande tackar för i kväll

Vid protokollet Ordförande

Kristina Truedsson Nicklas Lundh
Sekreterare

Justerare Justerare

Pamela Abrahamsson Anette Jacobsson

