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Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens Ordinarie styrelsemöte
2010-10-10 i Träslövsläge

§102 Mötets öppnande
Ordförande Nicklas Lundh hälsade alla välkomna och öppnade mötet
§103 Närvarande/Frånvarande
Närvarande: Nicklas Lundh, Kristina Truedsson, Linda Toftehag, Rolf Petré, Pamela Abrahamsson,
Jane Wall, Jean Swärd, Jenny Bergdahl
Frånvarande: Anette Jacobsson
§104 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§105 Val av protokollförare
Kristina Truedsson
§106 Val av justerare:
Jenny Bergdahl och Linda Toftehag
§107 Föregående protokoll nr 05/10, 08/10, 09/10
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Är utlagda på SLBKs hemsida
§108 Ordföranden rapporterar
Inget att rapportera
§109 Sekreteraren rapporterar
Lista över inkomna skrivelser utskickat tillsammans med kallelsen.
Sekreteraren ska svara och bekräfta mottagna mail.
Uppfödarlänkarna genomgångna. Länkar till de uppfödare som inte är medlemmar i klubben ska
plockas bort. Kristina meddelar webmaster om vilka det gäller. En blänkare om varför länkarna har
tagits bort ska läggas in på SLBKs sida. I samband med detta ska ett förtydligande på
valphänvisningssidan läggas gällande att uppfödaren ska vara medlem för att kunna använda sig av
tjänsten. Linda kontaktar webmaster som lägger ut detta.
§110 Kassören rapporterar
Anette ej närvarande
§ 111 Medlemsansvarig
Jean rapporterade att medlemsantalet har ökat med 13 medlemmar mellan
juni och september 2010.
Medlemsantalet ska rapporteras in vid årsskiftet varje år till Leonbergunionen för att rätt avgift ska
betalas till Unionen.
Jean upplever att valppaketet tas emot positivt och på sikt kan generera
fler medlemmar. Påminnelse ska skickas vid valphänvisning om valppaketen. Detta görs av valphänvisaren.
§ 112 Lokalombudsansvarig
Anna Persson meddelar att Mimmi Dahl tillkommit som lokalombud i
Värmland, samt att lokalombudet i Stockholm har avgått.
Vakanta lokalområden är Stockholm och mellersta norrland.
Pirre Andersson har tillkommit för Östergötland.

Rolf kontaktar Anna Persson och ber henne kontakta de lokalombud som inte är aktiva och höra hur
tillvida de vill vara kvar som lokalombud.
§ 113 Kommittéerna rapporterar
a) MH
Angelica Klavbäck har lämnat in en skrivelse och ställer sina tjänster
till förfogande angående MH. Nicklas kontaktar Angelica och erbjuder
henne en plats i MH- kommittén.
Policy för MH som arrangeras i SLBKs regi är att de främst är för klubbens medlemmar och därefter
till andra i mån av plats.
MH-kommittén skriver ihop en artikel till LB-nytt med information till medlemmarna.
b) Vilt-,Vatten-,Lydnad-,Bruks
Pamela hade inget rapportera.
c) Utställning/Domare
Flyttning av utställningsplats
Flytt av utställningen i Sandviken har ansökts om till Gävle med samma datum och Linköping flyttas
till Motala samma datum som tidigare.
2013 utställningar ska gås igenom och fastställas innan 31 dec 2010. Bordlades.
Klubben firar 30-års jubileum 2011 och detta kommer att uppmärksammas på våra specialer under
nästa år.
Vi ansöker om att ta del av Leonbergerunionens jubileumserbjudande. Nicklas skriver och ansöker
om detta.
d) Avel
Linda pratar med SKK om uppgradering av RAS då de nya utställningsbedömningarna träder i kraft
2011-01-10 och delar av vår RAS blir inaktuell. De nya utställningsreglerna diskuterades och
styrelsens beslutade att enligt de nya reglerna skall "very good" i Öppen klass vara det lägst
erövrade pris för att följa klubbens avelsrekommendationer.
Linda kontaktar webmaster gällande otillåtna ändringar i valphänvisningen.
e) Webmaster
Pirre har flaggat för att hon vill avgå som webmaster då administrationen av sidan tar för mycket
tid. Jane ska prata med Pirre om hur man eventuellt kan avlasta henne i detta.
f) Hälsa
Det rapporterades från Unionsmötet där största frågan var angående LPN1. Unionens
rekommendation är att alla medlemsländer LPN1 testar sina avelsdjur innan parning samt att man
endast parar fria hundar (N/N)med fria hundar (N/N)och fria hundar (N/N)med bärare (D/N).
Frågan om LPN1 provtagningen diskuterades och hur tillvida införandet i RAS ska ske. Olika förslag
lades fram om när detta i så fall är rimligt att genomföra, det är dock önskvärt så snart som
möjligt. Informationen måste gå ut till alla. Linda ska prata med SKK om ändring/tillägg av RAS är
genomförbar inom den låsta 5-årsperioden.
Jenny gavs uppdraget att sätta ihop en text med information till uppfödarna gällande
LPN1provtagning. Information till veterinärerna ska skickas via veterinärvårdsförbundet.
§114 Leonbergernytt
Offert har inkommit från Petter Lindskog gällande layout och tryck av Leonbergernytt, styrelsen
beslöt att bifalla denna offert, Jenny kontaktar Petter för mer information. Jenny har valt att avgå
som redaktör men sitter kvar tills ny finns att tillgå.
Material måste komma in senast sista dag för manusstopp för att kunnas tas med.
§115 Skrivelser
SKK angående monter på Stockholms Hundmässa i december. Monter är beställd och
monteransvarig är Åsa Hemberg.
X Xxxxxx skrivelse är under bearbetning.

X Xxxxxxx skrivelse till SKK Föreningskommittén.
P Junehall angående saknat protokoll är besvarat och protokollet är utlagt på SLBKs hemsida.
P Abrahamsson angående Benås på storväxta raser. Frågan togs upp och P Abrahamsson ska ta
fram mer dokumentation angående detta för att kunna gå vidare i saken.
C Eriksson angående utbildning inskrivet i tidigare protokoll Rättelse till protokollet se nedan i §117
C Eriksson angående uppdatering av Guldlistorna. Är besvarat.
Pia och Mattias angående guldlistorna. Är besvarat.
C Eriksson angående att familjemedlem är domaransvarig. Är besvarat.
P Junehall angående info om LPN1 i samband med Sundsvallutställningen. Är besvarat.
Anna Wedin angående icke skickade pokaler. Pokalerna är nu skickade.
Ansökan om utställningar 2013. Detta bordlades till nästa möte. Ansökan ska vara inne senast
31/12 2010.
Pirre Andersson angående de nya utställningsreglerna/RAS. Detta är behandlat i tidigare punkt.
Gina E Persson angående domarpreparand utbildning.
X Xxxxxxx angående ärende hos UKK. Detta besvaras av Nicklas.
Angelica Klavbäck angående MH. Se §113 a.
Marie Ahlgren angående var årsmötet ska hållas. Kristina svara.
Rebecca Wald m.fl. angående artikel i Hundsport Special om försäkringar. Beslöts att lägga in en
blänkare på hemsidan beträffande detta och sedan kontakta SKK. Nicklas återkommer med svar.
Mail inkommit till Nicklas gällande bytt lokalombud men mailet försvann pga datakrasch. Han
kontaktar lokombudsansvarig Anna Persson för att få klarhet i vem mailet kom ifrån.

§116 Bordlagda ärenden
Inga
§117 Övriga frågor
Catrin Eriksson har uppmärksammat ett fel i §61 d i tidigare protokoll 06/10 angående felaktig
formulering beträffande utbildning och i detta fallet utbildning av avelsråd. Styrelsens intention är
att får man utbildning betald av klubben så ska man kunna stå till förfogande även om det blir ny
styrelse. Och vi hoppas också att framtida styrelse tar tillvara de resurser som finns att tillgå. Men
till sist är det givetvis sittande styrelse att besluta vem som ska sitta på vilken post.
Årsmötet beslöts att hållas i Falköping den 13 mars 2011 kl. 12.00. Anette Jacobsson har bekräftat
att Bowlinghallen står till förfogande och att vi är alla välkomna dit.
AU beslut är taget vad det gäller inköp av chipläsare för att kunna ha vid LPN1 provtagningarna.
Denna ska efter varje provtagning återsändas till Jane Wall.
AU beslut är taget för avelsråden att kunna uppdatera SKK Rasdata till en kostnad av 1000 kr.
Jenny Bergdahl påpekar vikten av att påbörja en lista på viktiga saker att komma ihåg för nästa
styrelse.

§118 Nästa möte
Söndag den 14 november kl 11.00 hos Rolf i Träslövsläge

§119 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet Ordförande

Kristina Truedsson Nicklas Lundh

Justeras Justeras

Linda Toftehag Jenny Bergdahl

Bilaga 1: Justeringstillägg

Justeringstillägg till §113 d) Avel
Styrelsen gav avelsrådet i uppdrag att inkomma med sin syn på förändringen.
Justeringstillägg till § 113 f) Hälsa
Styrelsen gav avelsrådet i uppdrag att på sitt möte 23 okt diskutera sin syn på tidpunkt för
införande av obligatorisk LPN1provtagning, och återkomma till styrelsen med sin slutsats.

Justeras Justeras

Linda Toftehag Nicklas Lundh

