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Nr 1/13 

Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Telefonmöte, 

 2013-02-07 

 

 

§1 Mötets öppnande 

 

§2 Närvarande/Frånvarande 

 Närvarande: Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Mikael Persson Wallenius, Märta 

 Brandts, Robin Neumann  

 Frånvarande: Lia Bäckman, Maria Andersson 

             

§3 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes 

             

§4 Val av protokollförare 

            Kristina Truedsson 

 

§5 Val av justerare  

 Mikaela Persson Wallenius 

             

§6 Val av skrivare av ”att göra lista” 

            Pamela Abrahamsson 

 

§7 Föregående protokoll nr: 11/12 

 Föregående godkändes och lades till handlingarna 

             

§8 Ordföranden rapporterar 

            Föreläsningen med Lennart Sjöström på Strömsholm var uppskattad av deltagarna!   

            Mycket intressant och viktigt för vår ras. Rapport kommer. 

              

§9 Sekreteraren rapporterar 

 Årsmöteshandlingarna nästan klara 

  

§10 Ekonomi 

            All ekonomi hämtad och ska lämnas till revisorerna 22 feb. Då tidigare år inneburit stora  

            problem med postgången hämtade Pamela materialet och lämnar det personligen. Pamela  

            har gått igenom 6 pärmar och reagerade på att redovisningarna som inkommer från  

            utställningsansvariga ofta är under all kritik. Ny mall ska tas fram och skickas till ansvarig   

            inför varje utställning. Detta för att kassören inte ska behöva leta och gissa sig fram till     

            saker. 

            Under 2013 ska styrelsen se över om vi kan samarrangera våra utställningar med SKK  

            eller andra rasklubbar för att SLBK ska gå med större vinst. 

            MH skulle även kunna arrangeras för andra raser för ett extra tillskott i klubbkassan. 

            En eller två inofficiella utställningar per år bör arrangeras i fortsättningen för att inbringa   

Svenska  

Leonbergerklubben 
_____________________________________________ 



 2 

            ytterligare pengar. 

            Det finns många alternativ att inbringa pengar till klubben om medlemmar är villiga att  

            hjälpa till. Många gånger kan det räcka med något litet. 

            Detta skulle innebära att SLBKs medlemmar i slutänden skulle ha möjlighet att få  

            föreläsningar och likande väldigt billigt eller gratis när klubben anordnar dessa. 

             

§11 Medlemsansvarig 

            Förslag på höjning för medlemsavgift utlandsmedlemmar från 275:- till 295:-. 

  

§12 Lokalombudsansvarig  

a) Västra Götaland södra. Förslag har kommit in, avvaktar något då det finns planer på att 

göra om sättet att arbeta på för lokalombuden. Tas upp på kommande möte. 

b) Efter årsmötet ska allt göras klart för att kunna bjuda in lokalombuden så snart som 

möjligt till träffen i samband med Motalas rasspecial 

             

§13      Kommittéerna rapporterar 

 

 MH 

Inget att rapportera 

 

 Tävling 

Inget in rapporterat 

 

 Utställning /Domare 

a) För 12 kr per hund till SKK skulle mycket kunna skötas per automatik med deras 

system. Betalningar måste göras i direkt samband med anmälan, medlemsregistret 

måste matcha för att kunna anmäla m.m . Många delar som i dagsläget måste gås 

igenom manuellt och är mycket tidskrävande. Dessutom inga fler problem med 

flerrabattssystemet som ibland utnyttjas.  

Vi funderar till sista mötet innan årsmötet och jämför med ett annat förslag som 

inkommit. 

Pamela kommer att hålla i mätningen i Köping. Märta tar med mätsticka. Nicklas har 

ringsekreterare lådorna, dessa hämtar Kristina påvägen dit. 

 

 Avel/hälsa 

a) HD index – Be Ruth Lintonsson hålla en genomgång om vad det innebär.  

Leonberger kommer att vara aktuellt först i nästa steg. Så tidigast om 2-3 år.  

Therése Hällström har varit i kontakt med Bernerklubben som har gjort en 

helomvändning och idag röntgar 80% sina hundar.  

Glaucomprojekt? Har leonbergern ofta glaucom eller är det en ”normalt” för 

leonberger. Förslogs att Ruth som har lite kunskap kanske kan berätta mer. 

 

 Hemsida 

Fasta datum för när guldlistorna ska uppdateras. Det ska vara 4 ggr på år. Allt annat är 

bonus. De fyra gångerna ska vara efter att tidningen kommit ut. 
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 Internationell kontakt 

a) Medlemsavgift unionen ska betalas in 

 

 

§14 Leonbergernytt  
Påminn alla om manusstopp 15 feb! 

 

§15 Motioner 

 a) Petra Junehall – Mestvinnande uppfödargrupp, Bifalles. 

            b) Birgitta Hagelin – Hantering av pågående ärende hos SKK, Avslås pga av vi redan 

 följer SKKs regler 

 c) Birgitta Strömberg – Lydnad/bruks guldlistorna, Bifalles 

 d) Mikaela Persson Wallenius – Årets veteran, Bifalles 

 e) Mikaela Persson Wallenius – Årets avelshund, Bifalles 

            f) Angelica & Christian Klavbäck – Funktionär med varning, Avslår med en nytt förslag. 
 
 
§16 Skrivelser  

 2012-12-11 SKK Beteende- och personlighetsbeskrivning hund BPH. Ej aktuellt i 

 nuläget. Egen bana kostar ca 47.000:- att bygga. 

 2012-12-13 SKK förfrågan från SRD-Kommittén, leonberger.Besvarat.  

 2012-12-17 SKK Rasklubbsruta Hundsport 2013. Ny ruta kommer att införas from nästa  

            Hundsport 

 2012-12-19 SKK Viktig info-Supplement. 

 2012-12-19 SKK Disiplinnämndens beslut. 

 2012-12-20 SKK Viktig info till specialklubbar, avtalsanslutna klubbar. 

 2012-12-21 SKK CS protokoll. 

 2012-12-21 SKK Deltagande vid mentaltest/MT för hund av annan ras än SBKs 

 rasansvar. 

 2013-01-03 SKK Reviderat regelhäfte.  

 2013-01-03 SKK Auktorisation exteriördomare.  

 2013-01-07 SKK Pressmeddelande ang registreringsstatistik.  

 2013-01-20 Petra Junehall Motion årsmötet.  

 2013-01-21 SKK Remiss om SKKs grundregler. Ska gås igenom. 

 2013-01-30 Mikaela Persson Wallenius Motion årsmötet  

 2013-01-31 SKK Utbildning i föreningsteknik.  

 2013-02-04 Protokoll 11/12. 

 2013-02-02 Birgitta Hagelin Motion årsmötet  

 2013-02-02 Birgitta Strömberger Motion årsmötet  

 2013-02-04 Angelica Klavbäck Motion  

 2013-02-05 SKK Remiss om grundreglerna förlängd sluttid 

 2013-02-05 Mats Jonsson Hundmaterial Annmarie Thomassen 

 

            

§17 Bordlagda ärenden 

 Inget som ligger kvar. 
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§18 Övriga frågor.  

 Pamela kollar upp att allt är okej inför mötet. Vi ordnar mackor. MH kommitteén ska ha  

            ett möte innan årsmötet.  

 Inför leddagen togs ett initiativ till att dela ut diplom för att man varit på föreläsning i 

 SLBKs regi. Detta är för att visa medlemmarna att klubben uppskattar deras deltagande.  

            Föreläsningar som gått av stapeln under året får diplom retroaktivt. 

 

§19 Nästa möte 

 27 feburari 2013 kl. 19.00 (ev. adjungera Therése Hällström, avelsråd och Ruth  

            Lintonsson). 

             

§20 Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för ett givande och trevligt möte. 

 

 

 

Vid protokollet     Justerat 

 

 

 

 

Kristina Truedsson     Pamela Abrahamsson 

       Ordförande 

 

 

 

Justerare 

 

 

 

 

Mikaela Persson Wallenius 

 

 

 

 

 

 


