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09/11 

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens Ordinarie styrelsemöte 

Telefonmöte 2011-10-30 

 

§123  Mötets öppnande 
 Ordförande Gunilla Hallgren hälsade alla välkomna   

 

§124 Närvarande/Frånvarande 

Närvarande: Gunilla Hallgren, Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Robin 

Neumann, Margareta Skarnehall,   

 Frånvarande: Mikaela Persson-Wallenius, Nicklas Lundh 

 

§125 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§126 Val av protokollförare 

 Kristina Truedsson 

 

§127 Val av justerare: 

            Margareta Skarnehall 

 

§128 Val av skrivare av ”att göra lista” 

 Pamela Abrahamsson 

    

§129 Föregående protokoll nr 08/11 

 Föregående protokoll 08/11 godkändes och lades till handlingarna  

 

§130 Ordföranden rapporterar 

Beträffande anmälan se skrivelser § 137. 

Mötet beslöt enhälligt att hålla Årsmötet 18 mars 2012, kl. 12.00 i Malmö på 

Kockums Fritid. Pamela ordnar annonsen till LB-Nytt. 

 

§131 Sekreteraren rapporterar 

            RAS är översatt till engelska och LatHunden ska också översättas, Kristina håller 

 på med detta. 

 

§132 Kassören rapporterar 
             Inget inrapporterat 

 

§133  Medlemsansvarig 

            I september var det 764 st fullbetalande medlemmar. 865 st sammanlagt. 

 

§134  Lokalombudsansvarig 

            Annelie Levin nytt lokalombud Norra Västra Götaland 

Svenska  

Leonbergerklubben 
_____________________________________________ 
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§135 Kommittéerna rapporterar 

 

-MH 

Mh banan är ingång och det funkade jätte bra och ett nytt på gång nu 6/11. Den 

13/11 är det utbildning till M1:a. Nicklas och Robin är nu godkända A-figuranter. 

-Vilt-, Vatten-, Lydnad-, Bruks 

Inget rapportera 

-Utställning/Domare 

En domare till Köping är klar. Beträffande kontrakt till utställningsansvariga, 

detta finns i arbetsordning och ska så fortsätta att göra, det beslöts enhälligt av 

styrelsen att detta är det vi ska följa eftersom det inte finns något protokollfört att 

något annat blivit genomröstat vid tidigare styrelsemöten.  

-Avel 

Väntar på protokoll från avelsråden. 

-Webmaster 

Den nya sidan syns för en del, men den finns nu. 

-Hälsa 

Hälsokomitteen håller fortfarande på utarbeta en plan för att komma igång. 

-Internationell kontakt 

Rapport från Unionsmötet. 

 

§136  Leonbergernytt 

Styrelsen har gått in som redaktör och skickar över materialet till Petter som 

kommer att sammanställa detta till tidningen, i om detta så har samarbetet kommit 

igång och styrelsen är mer insatt i hur det fungerar.. 

 

§137 Skrivelser 

Pia Svedugård beträffande fel ägare i kritik på hemsidan Kristina svarat och 

åtgärdat ärendet. SKK beträffande utställningar 2014, Specialklubbar- o 

avtalsklubbar. Inkommen förfrågan om att få bli exteriördomare för rasen av 

Johnny Nilsson. Detta har godkänts och svar har skickats in. Liza Darmell 

beträffande domaraspiranter på utställningar. Vi kommer att be berörda 

domaraspiranter skriva artikel till LB-Nytt för att öka förståelsen om detta. Maria 

Andersson beträffande årsmötes plats. Frågan besvarad. Catrin Eriksson tackade 

för gratulationerna. Helena Berg beträffande hanhundar som går i avel. Detta ska 

tas upp vid nästa möte, se bordlagda ärenden § 138. Jennie Trouin beträffande 

valphänvisning, saken är åtgärdad och besvarad. Anonym beträffande 

ögonlysning på individer på valphänvisningen, detta har ej  kunnat bevaras, men 

vi har tittat och kan inte finna att något fel är begånget då den befintliga 

ögonlysningen var giltig vid parningen på båda individerna. X Xxxxxxxx 

beträffande anklagelser från uppfödare som ska vara inskickade till styrelsen, då 

ingen skrivelse har inkommit kan vi inget göra mer än notera saken. Två stycken 

D/N beslut har inkommit och båda har av SKK tilldelats varning och detta medför 

att dessa har hänvisningsstop i 6 månader enl SKks stadgar. Marie Ahlgren be-

träffande nya hemsidan att den ej kommit upp ännu, enligt Pirre tidigare 

webmaster ska sidan vara uppe inom 48 timmar, men under mötets gång har 
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information kommit att sidan är uppe. Svar skickat av Kristina. 

 

§138 Bordlagda ärenden 

Helenas Bergs skrivelse om ”Tänkvärt om hanar som går i avel”. Raskompendiet 

ligger kvar som bordlagt.  

 

§139 Övriga frågor 

            Pamela rapporterar från LatHundsutbildningen som varit i helgen. 

            Hemsidan ska uppdaterats av respektive inom varje verksamhetsområde. Detta är 

 ett krav att alla ska lära sig hur sidan fungerar.  

 Proposition kommer att läggas från styrelsen beträffande årsmötes platserna.  

 

§140 Nästa möte 

Datum för nästa möte 2011-12-10 klockan 11.00 Upplands Väsby 

 

§141 Mötet avslutades 

 Gullan tackade för ett trevligt möte. 

 

Vid protokollet:  Justeras:   Justerare: 

 

 

 

Kristina Truedsson  Gunilla Hallgren  Margareta Skarnehall 

 


