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Nr 09/12 

Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte- 

telefonmöte  2012-09-12 

 

§ 90.  Mötets öppnande 

 

§ 91. Närvarande/Frånvarande 

 Närvarande: Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Mikaela Persson-

 Wallenius, Märta Brandts, Robin Neumann 

 Frånvarande: Lia Bäckman, Maria Andersson 

  

§ 92. Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställd 

 

§ 93. Val av protokollförare 

            Kristina Truedsson 

 

§ 94. Val av justerare  

 Mikaela Persson-Wallenius 

 

§ 95.  Val av skrivare av ”att göra lista” 

            Pamela Abrahamsson 

 

§ 96. Föregående protokoll nr: 07/12 & 8/12 & AU 

            Färdig justerade 

 

§ 97. Ordföranden rapporterar 

            Jack Brander avgår 2012-08-02 pga personliga skäl 

            Åsa lämnar sin plats som vattenansvarig och även som förtroendevald i 

 avelsrådet för att istället blir redaktör för tidningen. 

            Medlemsfråga om varningar - vi följer SKK rekommendationer.  

            Policyn som är framtagen gäller för sittande styrelse och ska läggas ut på 

 hemsidan. Kommande styrelse väljer om de vill arbeta efter den. Detta beslutades  

            enhälligt av styrelsen. 

            Uppfödarforum, vilka ska vara med? Ha ett stängt forum på klubbens sida. 

 Pamela ska ta fram förslag. 

 Medlem vill ha svar på mail som sägs vara skickade till Pamela. Men inget har  

            kommit i mailen. Medlemmen har troligen använt sig av en privat stängd mail.  

            Mailen till orförande är samma som alltid. 

            Pamela har bett medlemmen  maila om på korrekt adress. 

            Ett par utskick från avel/hälsa har gjorts under året direkt till uppfödarna. Vi har  

            använt oss av mailadresserna som finns under uppfödare på hemsidan, på vissa  

            adresser har felmeddelande kommit. Vill man finnas med på styrelsens  

            kontaktlista för ev. utskick hör av er till sekreteraren. 

             

 

Svenska  

Leonbergerklubben 
_____________________________________________ 
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§ 98. Sekreteraren rapporterar 

            a) MO-medlemsombud: förslaget avslogs enhälligt. Då styrelsen ej kan forcera  

            gången i ärenden för att detta snabbt ska vidarebefordras av MO till  

            medlemmarna. 

  

§ 99.  Kassören rapporterar 

            a) Ekonomin är genomgången och skickad till revisor 

 Halvårsrevision är iväg skickad till revisorn. 

 b) Obetalda fakturor kommer efter 2 påminnelser att går det till inkasso. 

 

§ 100. Medlemsansvarig 
 Medlem frågar om nekande av medlemskap i klubben. Styrelsen har möjlighet att  

            neka medlemskap. Synnerligen starka skäl ska föreligga och godkännas av SKK. 

             

§ 101. Lokalombudsansvarig  

            a) Lokalområden/Grupper vill bli tillagda i SLBK forumet 

 Detta avslogs enhälligt av styrelsen. 

            b) Ombuden bör skriva något inför varje tidning, lokalombudsansvarig skickar ut 

 påminnelser och klubbens hemsida ska i försthand användas. 

 Helen Öhrsvik Hjerpe vill bli lokalombud Västmanland, info mailas från  

            lokalombudsansvarig till Helen 

 Lia har uppdagat att han hon troligen har problem med mailen och är orolig att 

 hon kan ha missat mail från lokalombuden. Tänk på att kontakta någon annan i  

            styrelsen om svar uteblir rent generellt. 

 

  

             

§ 102.       Kommittéerna rapporterar 

 

 MH 

a) sammanställning av MH enkät slutför troligtvis under september. 

Pamela ska sammanställa enkätten  

b) Brukshundklubbar tillfrågade om MH till våren i olika delar av landet 

Timrå och Alvesta har lovat att ta upp det sina kommande styrelsemöten. 

Förslag på att kontakta Sandviken. 

MH:t 23 september får ställas in då ingen anmält.  

 

 Tävling 

a) Rallylydnad-guldlista 

Marre Stigell har erbjudit sig att sammanställa en sådan eftersom det nu är en 

officell tävling. Styrelsen ser detta positivt. 

 

 Utställning /Domare 

a) Lunedet, vilken datum/månad 2015? Marita Nordin har erbjudit sig att hålla   

 i denna utställningen. Falköping ligger som förslag men ej bekräftat ännu.   

c) Kungsör någon som kan ta hand om domaren till utställningen. Gina E  

 Persson hade förslag. Mika kollar upp detta. 

d) Utländska utställare, stamtavlorna ska skickas från arrangerande klubb och  
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 klubben ska skicka in dom till SKK. Katalogskrivaren kontaktad. 

e) Mätning av 2013 på alla specialer. Mätningen ska EJ ske under  bedömning    

och är helt inofficiellt, men vikt ska läggas på att den sker på ett korrekt 

underlag. Mätning ska vara på hundar som är fyllda 24 månader. Tidigare 

mätning som genomförts hade för stora skillnader från gång till gång i 

mätresultaten, vid bla olika underlag. 

f) Therèse Hällström  vill få möjlighet gå Cert kursen. Styrelsen beslutade    

enhälligt att hon kan få gå. 

Mika o Märta ska deltaga i Molosser konferensen den 6 oktober. 

Mika o Märta ska undersöka om dom kan delta i Seminarium för 

Domaransvarig och Utställningsansvarig 20-21 oktober.  

 

 Avel  

a) Hunduppfödarutbildningen, 21 anmälda, dock har alla inte betalt, 

påminnelser har gått ut till dessa.  

b) Skelett/leddag: Märta planerar detta 26 januari. Lennart Sjöström ska hålla i 

detta. Lokal finns för 74 pers. 

c) Sammanställning av RAS frågan från hälsokonferensen/hemsidan. Inte så 

många har svarat. Alla uppfödare på hemsidan ska få materialet med frågorna 

inför uppfödarmöten mailade till sig, för att kunna sätta sig in i det innan 

möten och få upp ett intresse för att vara delaktiga 

Ingen har visat intresse i Stockholms området för att hålla i några 

uppfödarmöten.  

d) Uppfödarmöten finns i Skåne, V Götaland, Värmland-Örebro, 

Östergötland, Västmanland, Dalarna. Norrland och Stockholm ska kontaktas. 

e) Felaktig formulering i rasstandarden, felaktigt ord idealhöjd. Det ska vara 

medelvärde. Undersöka var översättningen kommer ifrån och eventuellt få 

detta korrigerat.  

f) Märta rapporterade att det kommer in hel del frågor om avelsberäkningar. 

Problem med beräkningen av det ”Gröna ljust”. Genetica ska kontaktas. 

 

 Hemsida 

a) Bytt program för filuppladning. Funkar bra nu.  

b) Påbörja nytt galleri?  Tomas Gustavsson visat intresse för att hjälpa till. Ska 

man använda externt album? Pamela kontaktar Pirre om detta. Pamela har fått 

en CD skiva med bilder från 2 år tillbaka dessa är dock utan information om 

vilka hundar det är. Det föreslogs att man lägger upp bilderna i ett externt 

album där folk kan gå in och skriva i uppgifter om hundarna. 

c) Tidigare webmaster ska se om gamla bilder med info går att få fram. 

I dagsläget har styrelsen ingen info på om det går. 

 

 Hälsa 

a) LPN1 formulär för sköterska och ansvarig på plats, har sammanställts, för 

att säkerställa att det går korrekt till. Styrelsen godkände formulären.  

b) LPN1 2013 kommer att tas på rasspecialerna i Motala och Kungsör.  
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 Internationell kontakt 

a) Unionsmöte Leonberg 

Styrelsen röstade för det norska förslaget till Vice ordförande i Unionen. 

Frågorna från Ryssland är relevanta om LPN1 provtagningen som man ställt 

till Bern.  

 

 

§ 103. Leonbergernytt  
           a) InDesign. Problem med att ingen i redaktionen kan InDesign, klubbens  

           tidningsprogram. Pamela får en genomgång från en redaktör i en annan hundklubb  

           och åker till Stockholm för att gå igenom programmet med Åsa Hemberg. 

           b) Nya redaktion ÅsaHemberg, redaktör, Susanne Lindblom och Lennart Stahl  

           ingår i redaktionen. 

           c) Offertpriset från nuvarande tryckeri är väldigt bra 

           d) Annonsörer: Pamela ska ge förslag till annonsörer till redaktionen. De kontaktar  

           i sin tur förtagen. Pamela har redan varit i kontakt med några. 

           e) Kommande teman. Redaktionen får frågan om de själva vill bestämma teman. 

           f) Till kommande manustopp 1 nov, ska kallelse till årsmötet finnas med. 

 

§ 104. Skrivelser  

 2012-07-02 Ny info inskickat om DN ärende 35/2012 

 2012-07-03 Gunilla Skallman ansökan aspiranttjänstgöring för Charlotte 

 Sandberg. Hanterad 

 2012-07-09 Inskickad skrivelse beträffande Medlemsombud (MO) se § 98 

 2012-07-10 Inskickad fråga beträffande ny info och DN ärende. Hanterad 

 2012-07-17 SKK Vägledning vid uttolkning av grundreglernas avelsparagraf 

 2012-07-30 Sture Engström Stockholms Hunddag 16 september  

 2012-07-30 Moa Persson  Inbjudan till klubbar .  

 2012-08-02 SKK Disiplinärende 35/2012  

 2012-08-07 Lis Dössing Appendix til Vandpröveregler Danmark    

 2102-08-22 Inskickat förslag till Hamiltonplaketten 

 2012-08-11 ILU Hein Sibrijns Inbjudan till Unionsmöte  

 2012-08-13 SKK Viktig information till SKKs klubbar  

 2012-08-12 SKK Utdrag ur justerat protokoll från Utskott prov och tävlings möte 

 nr 3 2012  

 2012-08-31 SKK Ang. hantering av SKK klubbar ansökta prov 

 2012-09-06 SKK Föredragningslista CS nr 412  

 2012-09-07 SKK Förtydligande gällande registreringsbevis för utländska hundar 

 på tävling.  

 2012-09-07 Tatiana Zavorina Union meeting 2012   

 2012-09-09 Hein Sibrijns Waltraut Zieher  

 2012-09-10 SKK Påminelse Seminarium för domaransvarig o tställningsansvariga 

 i SKK Specialklubbar  

 2012-09-11 NLBK Val Unionen  

 2012-09-11 ILU Hein Sibrijns Election International Leonberger Union  

  

  

§ 105. Bordlagda ärenden 
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             a) Årets avelshund-förändras 

             b) BIR & BIM veteran-förändras 

 

           Dessa två punkter kommer färdigställas inför kommande årsmöte 

 

§ 106. Övriga frågor 

 Husseavtalet måste sägas upp eller förnyas innan septembers slut.  

 

§ 107. Nästa möte 

 Nästa möte den 28 oktober i Göteborgstrakten. 

 

§ 108. Mötets avslutande 

 

 

Vid protokollet      Justerat 

 

 

 

 

Kristina Truedsson      Pamela Abrahamsson 

Sekreterare       Ordförande 

 

 

 

Justerat 

 

 

 

Mikaela Persson-Wallenius 


