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Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens Ordinarie styrelsemöte 

Telefonmöte 2012-01-22 

 

 

§161  Mötets öppnande 
 Vice Ordförande Pamela Abrahamsson hälsade alla välkomna   

 

§162 Närvarande/Frånvarande 

Närvarande: Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Robin Neumann, Mikaela 

Persson-Wallenius, Margareta Skanehall, Nicklas Lundh 

 Frånvarande: Gunilla Hallgren, Mikaela Persson-Wallenius lämnar mötet efter 

            § 176. 

 

§163 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§164 Val av protokollförare 

 Kristina Truedsson 

 

§165 Val av justerare: 

 Margareta Skarnehall 

 

§166 Val av skrivare av ”att göra lista” 

 Pamela Abrahamsson 

    

§167 Föregående protokoll nr 10/11 

 Föregående protokoll 10/11 godkändes och lades till handlingarna  

 

§168 Ordföranden rapporterar 

Ej närvarande 

 

§169 Sekreteraren rapporterar 

 Årsmötesordförande klar. Kristina ska se om hon kan hitta en sekreterare till 

 mötet också. 

  

§170 Kassören rapporterar 

 Revisionen är på gång  

 ½ års rev klart 

 

§171  Medlemsansvarig 

Svenska  

Leonbergerklubben 
_____________________________________________ 
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 Medlemsantalet forsätter att öka. 

 

 

§172  Lokalombudsansvarig 

 

 Margareta har påmint lokalombuden om verksamhetsberättelserna/planerna 

 som ska in till årsmöteshandlingarna. 

 Elisabeth Hallstensson har tillträtt som nytt lokaombud i Värmland. 

 

§173 Kommittéerna rapporterar 

 

 MH 
 Planera in föreläsning om MH, hur man tolkar protokollen och förstår vad det 

 innebär. Syftet med MH. Förslag till tre föreläsningar fördelade runt om i Sverige.    

            Styrelsen röstade enhälligt att genomföra detta och att klubben ska betala  

            eftersom det ligger i RAS att det ska genomföras. 

 Vilt-, Vatten-, Lydnad-, Bruks 
 Pamela jagar vissa resultaten i dessa kommittéerna, till guldlistorna. 

 Utställning/Domare 
 Avels- och uppfödaregrupperna håller på att sammanställas till guldlistorna. 

 Utställning: ändra från Norrvidinge till Morokulien 2013, detta i samarbete med 

 NLK. 

 Nicklas har varit i kontakt med domarna och allt är under kontroll. Nicklas    

            behöver hjälp kvällen innan med förberedande.  

 Nicklas tar kontakt med ringsekreterare till Köping. 

 Rosetter o pokaler ska dessa beställas gemensamt för 2012 års utställningar 

 Avel 
 a) Telefonmöte via Telia trepart eller Skype, kom upp som förslag då RIX som  

            används nu inte fungerar tillfredställande 

 b) När man har telefonmöten tillsammans med hälsokommittén så kan dom  

            använda sig av vår tjänst. 

 c) Utbildning: Vi vet ännu ej hur budgeten ser ut, därför kan vi inte bifalla detta i  

            nuläget. 

 d) Info bladet bifalles till valppaketen om vikten av bl a röntgen.  

 e) Förslag på guldlista-hälsa, gällande hd, ed, ögon & mh. Bifalles. Förslag tas  

            fram av avelsrådet 

 Hemsida 

 Valpformuläret klart. Hälsoformuläret är på gång, detta hjälper Lena Lindgren 

 till att ordna. 

 Hälsa 

 a) Susanne förbereder för en föreläsning i Stockholmsområdet. 

 b) Hälsoenkät till hemsidan. Se §173 angående hemsida 

 c) Hälsa rapporterar: 9 hundar lämnade blod på mässan vilket vår projektledare  

            tyckte var bra.  

 Nytt är också att hundar som ska få somna in lämnar blod utan kostnad. Dessutom 

 kan uppfödare i närområde Uppsala kontakta vår projektledare för ev möjlighet 
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 att obducera hund utan kostnad. Detta beror på om forskare finns tillgänglig och 

 avgörs då från fall till fall. 

 Önskemål från uppfödare efter brevet har sammanställts och alla som hört av sig 

 önskar uppdatering om rasens hälsa. Detta ligger ej på oss att sammanställa men 

 eftersom att forskarna även ville ha en bild över läget om cancer så lade vi till 

 frågor så att uppfödarna kan få en bild över hälsoläget. Rapport kommer till de 

 efter sammanställning i slutet på januari. 

  

 Information till Sveriges veterinärer kommer skickas ut via Svensk Djurvård. Vi 

 kommer få in en artikel i Veterinärförbundets tidning. Informationen är 

 sammanställd och korrigerad av Karin Jäderlund Hultin så alla 

 veterinärmedicinska fakta blir korrekta.  

 d) Susanne fick klartecken av alla att inköpa en blomma till Karin Jäderlund 

 Hultin som tack för att hon hjälper till att författa en artikel om LPN1 till 

 tidningen Svensk Djurvård.  

 

 Internationell kontakt 

 Cord Drögmüller har mailat påminnelser om icke betalda LPN1 testreslutat.  

 

§174  Leonbergernytt 

Om inte material inkommer till tidningen så blir det svårt att fylla 48 sidor. Mer 

folk behövs till tidningen.  

 

§175 Skrivelser 

 Hein Sibrijns beträffande Club Shows för 2012 om var dom ska vara och om vi 

vet  domarna, så detta kan läggas ut på Unionen sida. Kristina har besvarat detta.  

 KF protokoll inkommit från SKK. D/N Belsut har inkommit från SKK. Ingrid 

 Andersson, beträffande smutskastning på Facebook skrivet av folk som jobbar 

 för styrelsen. Detta är besvarat och åtgärdat. Xxxx Xxxxxx beträffande fel på 

 hemsida om att följa rekommendationerna från klubben. Pamela har besvarat och 

 åtgärdat. Xxxxx Xxxxxx beträffande avel på sjuka djur. Styrelsen ska undersöka 

 vad som kan göras. Pamela undersöker. Fessl Sissy, Österrikes påminnelse om 

 Världsutställningen 2012 och anmälningstider för denna. CS protokoll 6/11 från 

 SKK. Anonymt har det inkommit påpekande om att kennel Xxxxxx ej följer 

 rekommendationerna från SLBK men ändå utger sig göra så på hemsidan, 

 vederbörande kennel är kontaktad. 

  

§176 Bordlagda ärenden 

 a) Bordlagda ärenden: Nicklas köper in IKEA muggar och får tryckt klubbens 

 logga på dessa och har det klart till Köpingutställningen.   

 

§177 Övriga frågor 

 a) Om sammankallade ifrån avel och hälsa får betalt för att komma till årsmötena 

 styrelsen sa enhälligt ja till detta.  

            Kristina kollar upp om att tryckkostnaderna på årsmöteshandlingar.  
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 Årsmötespokalerna beställdes av Nicklas. 

 Nicklas föreslog att vi styrelsen lägger en proposition till årsmötet om sänka 

 åldern för veteranerna för gratis till 9 år. 

 Maggan informerar om Klubbmästerskapen i viltspår och hon håller med att  

            förbereda  inför dessa.  

 

§178 Nästa möte 

Datum för nästa möte 2012-03-18 klockan 10.00 

 

§179 Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet:  Justeras:    Justerare: 

 

 

 

Kristina Truedsson  Pamela Abrahamsson   Margareta Skarnehall 

Sekreterare   Vice Ordförande 


