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Nr 11/13 

Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte. Telefonmöte 

 2013-06-20 

 

 

 

§ 38.  Mötets öppnande 

 

§ 39. Närvarande: Pamela Abrahamsson, Robin Neumann, Kristina Truedsson 

            Mikaela Persson Wallenius, Marre Stigell 

 Frånvaro: Angelica Klavbäck, Emma Ottosson, Annika Östling, Pia Hemming 

             

§ 40. Fastställande av dagordning 

            Dagordningen godkändes 

 

§ 41. Val av protokollförare 

            Kristina Truedsson 

 

§ 42. Val av justerare 

            Robin Neumann 

 

§ 43.  Uppdragslista 

            Pamela Abrahamsson  

 

§ 44. Föregående protokoll nr:   

            7/13, 8/13, 9/13 & 10/13. Godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 45. Rapporter 

 

   Ordförande: 

            Angelica upprättade en inventarielista som skickats runt inom styrelsen för att 

      fyllas på. 

   Ytterligare justeringar i arbetsordningen är påbörjad och kommer även den att  

  skickas runt inom styrelsen för att fyllas på med förslag om vad som ev. ska  

  ändras. Ljusberäkningen har uppdaterats på hanhundslistan. 

   Pamelas dator är återigen inlämnad för fel. 

  Förslag har tidigare inkommit på önskan om nyhetsbrev som mailas direkt ut till 

       medlemmarna några gånger per år.      

             

   Sekreterare:  

  Just nu har vi två duktiga kritikskrivare att tillgå, Liza Darmell och  

   Cecilia Lundqvist, dessa har i nuläget gjort att det är tomt i kritikhögen. Vi tackar 

   också Christina Ekerdal för ett kanon jobb med att skriva kritiker från Köping,  

   som var på tyska och väldigt svårlästa.  

 

 

Svenska  

Leonbergerklubben 
_____________________________________________ 
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            Ekonomi:  
  Kassören är bortrest 4 veckor under juni/juli. Pamela kommer att kontakta  

   revisorerna för att gå igenom bl.a. förslag på en ny arvode/reseräkning. 

 

  Mentalitet:  

   Bilder från BPH har efterfrågats till hemsidan och en del har inkommit.  

    Tre MH:n har genomförts i Nossebro fram tills nu. 

            Idealprofilen ska skickas till SBK och SKK. Pamela ska fixa detta när hon har  

  en dator. 

 

  Utställning: 

  Pamela ansvarar för Motala. Domarna är kontaktade för presentation till 

  rasspecialens hemsida. 

   

    Mikaela har fått in förslag på domare för specialerna 2014 och 2015, det fattas 

  fortfarande några, styrelsen bokar dessa under sommaren. 

  Även ringsekreterare ska bokas in i god tid. Behövs fortfarande någon som 

  vill hålla i utställningen i Avesta. Camilla Karlsson ska tillfrågas som domare.  

            Lägga ut frågan på hemsidan om någon vill vara ansvarig för Avesta. 

             

    Den framtagna checklistan, som även förbättrats sen förra mötet, har utgått till  

            aktuell utställningsansvarig för att underlätta förberedelserna. Färdigt material för   

            beställning av rosetter och pokaler är också framtaget och har skickats till aktuella 

            ansvariga. 

   

    Rasspecialen i Vännäs innebar en hel del problem. Angelica fick göra en hel del  

  själv. Det har varit svårt att få kontakt med ansvarig. En del anmälda hundar som 

  skulle delta i Vännäs anmäldes till Kungsör och Motala istället av ägaren. Detta 

  innebar att de hamnade fel hos anmälningsmottagaren och resulterade i att några 

  hundar saknades i katalogen och fick delta med B nummer, även resultatlistor fick 

  göras om. På utställningsdagen var sponsorfodret inte på plats trots att det       

     skickats 10 dagar innan utställningen. Under lördagen försökte både Pamela och  

   Kristina att få tag i DSV som skulle köra ut pallen med foder till Mimmi  

    Gruffman-Rönnlund. Inga DSV kontor var öppna och inget journummer fanns    

   tillgängligt. På måndagen efter utställningen kontaktades Pro Plan och fodret     

   skulle funnits hos ansvarig den 13 juni. Fodret levereras inte av DSV om  

   mottagaren ej svarar. Pro Plan skickar presentkort på fodersäckar till alla BIR &     

    BIM. Pamela kontaktar Mimmi för att höra vad som hände i förberedelserna. 

   

   Mikaela är domaransvarig och kontrakterar alla domare för 2014 och 2015. 

 

  Medlemsansvarig: 

  I juni hade klubben 903 medlemmar.  

 

   SKK är kontaktad för att höra om antalet 

  påminnelser som skickas till medlemmar kan minskas till 1 gång. I nuläget utgår 2 

  påminnelser och det innebär att dessa ”medlemmar” finns kvar i medlemslistorna 

  länge och kan under tiden agera som en fullvärdig medlem. Skulle inbetalning 
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  inte inkomma innebär det t.ex. att utställningsresultat stryks i efterhand. Om vi får  

  ändra till 1 gång görs det omgående. Beslutades enhälligt att bara en påminnelse  

  ska gå ut. Därefter är man ej medlem längre.  

 

  Aktivitetsansvarig: 

  Emma skickar ut en presentation av sig själv till alla aktivitetsombud i landet. 

  Fortsatt diskussion om annat upplägg för ombuden, hur får vi fler att anordna 

  träffar? Ska styrelsen   hjälpa till att få ut infon på hemsidan? Uppdatera under  

            nyheter för träffar? Lägga upp ett separat kalendarium för träffar för att det ska bli  

   mer lättillgängligt? 

  Både ombud och ”privatpersoner” kan anordna träffar som läggs ut. 

  Eventuellt ha, som föreslagits av medlem, en gemensam FB sida för alla  

            aktivitetsombud. 

    Pamela hör med Cecilia Lundqvist om hon vill vara ansvarig. 

 

  Tävling: 

  Pamela har kontaktat SKK för att få ta del av ett gammalt avslag gällande 

  vattenchampionat. Tyvärr gick inte det. 

  Marre och Lena Svensson har kontakt ang. vattenchampionatet. Marre hör med  

            Lena Lindgren om hon minns vilket år ansökan skickades in till SKK. Kristina  

            ska titta i gamla pärmar från 1994-95 och se om det finns något i dessa för det är  

            dessa år som saken troligen togs upp första gången. 

  Pokaler och rosetter till Lida vattentävling, Pamela hör med Angelica om det finns  

            över från tidigare utställningar.  

  Eventuellt ska vi ha ett Klubb Mästerskap i viltspår, Marre ska kolla hur vi kan  

            lösa det. Klubben sponsrar med viltspårsrosetter till ett eventuell KM. 

 

  Avel & Hälsa: 

  Medlemsmöten gällande RAS kommer att hållas i Göteborg på Blå Stjärnan,  

  Lästringe på Folkets hus, Malmö/Skåne kan ha ett på Höörby Brukshundsklubb 

  och ett möte kan hållas i Umeå till hösten där Emma kan ordna lokal om intresse  

  finns. Upplägg/dagordning håller på att tas fram. 

  Robin föreslog att man kan ha telefonmöte i norra delen eftersom resvägen till ett   

            möte kan bli lång för medlemmarna där. 

   

    Pamela har fått frågan om man får ha med sin hanhund på hanhundslistan om man 

   har gjort BPH istället för MH. Då revideringen närmar sig och det är troligt att     

    BPH kommer finnas med i RAS jämställt med MH anser styrelsen att inga     

   åtgärder vidtas innan dess. Frågan ställdes även om det skulle kunna vara ett     

   alternativ att de kombinationer som inte följer RAS får betala dyrare     

    valphänvisning. Ärendet bordlades. 

  Beslutades däremot att valpkullar som ej följer klubbens rekommendationer (röda  

            kullar) ska ligga underst på valplistan och kullar som följer klubbens  

            rekommendationer (gröna kullar) ska få ligga överst, om det är möjligt att få in  

            det på hemsidan. Pamela ska höra med Pirre om det går att lösa. 

   

   Avelskonferensen i höst: Pamela kontaktar Ruth Lintonsson och Maria Andersson 

  för vidare planering. Förslag önskas på föreläsare till konferensen. ProPlan kan  
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  sponsra och SKK, även Studiefrämjande. 

  Pamela ska kontakta Therése Hällström för vidare planering av RAS möten och  

            avelskonferens. Ruth Lintonsson inväntar mer information om Glaukomprojektet,    

   sen kommer information att läggas ut på hemsidan och i tidningen. 

   

   Hemsida: 

  Aktiviteterna för medlemmarna behöver vara tydligare och nyhetsnotis vid  

            uppdatering av deras sidor. Pirre ska kontaktas för att höra om det kan ske per  

  automatik när en sida uppdateras så hamnar det en rad på förstasidan. 

  Önskemål om uppdelningar av valpkullarna. De kullar som följer RAS ska ligga  

  överst på valphänvisningen och de som ej följer RAS underst. Se under Avel &     

   Hälsa. 

 

  Angelica har gått igenom länkarna och rensat ut de som inte har länkat tillbaka till 

  klubbens hemsida eller ej betalt medlemsavgifterna. Flera står med 

  påminnelse för sitt medlemskap, detta ser Angelica över vid kommande 

  medlemslista från SKK. Alla länkar utan tillbaka länkning till SLBK togs bort då 

  detta är ett krav för att få finnas med på sidan. Detta gjordes efter att skrivelse  

  inkommit om saken, se nedan i inkomna skrivelser. 

 

  Leonbergernytt: 

  Tidningen är full och arbetet har flutit på bra, en del utlandsmaterial denna gång.  

 

  Internationellt: 

  Unionsmöte Leonberg i september, Pamela o Kristina åker ner. Klubben  

  betalar bara för den ena resan. 

  Kristina ber alla tänka efter om det finns något specifikt de vill ska tas med ned  

   till unionsmötet. 

  Avelsråden ska besvara det som kom från unionens hälsokommitté. 

 

  PR: 

  Montern inför Stockholm ska bokas.  

  Malin Bång har tillfrågats om att vara klubbens PR ansvariga och accepterat att ta  

  uppdraget. Då klubben inte haft någon PR ansvarig på många år så har      

            PR & pressansvarig på SKK kontaktats om hur och vad man ska tänka på för  

            denna post, svar inväntas. 

 

           Övrigt: 

           Vilka som arbetar för klubben ska få ett presentkort? 

            Fullfölja sitt uppdrag enligt Arbetsordningen, alla som har rätt till presentkort 

  måste begära ut det själva, sänka giltighetstiden till 3 år fr. om 2013. Ett  

            presentkort per hushåll. En sak återstår att fundera över tills nästa möte, se   

            bordlagt. 

 

§ 46. Skrivelser  

  2013-05-20 SKK Utökad tävlingssupport för arrangörer av tävlingar i SBK 

   Tävling.  

  2013-05-21 Protokoll 09/13 
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  2013-05-22 Kalle Johansson Gruppallrounder Maritha Östlund-Holmsten  

   2013-05-22 M Östlund Maritha Leonberger Maritha OH. Besvarad 

  2013-05-27 Protokoll 08/13 

  2013-05-28 Tomas Gustavsson Info om mail till FK  

  2013-05-29 SKK Frågor o svar  

  2013-05-29 SKK Föredragningslista CS nr 3 2013  

  2013-05-31 SKK Dags att skicka hälsoenkät vb Pamela  

            2013-06-01 Protokoll extra årsmöte  

  2013-06-03 Svar till Marie Ahlgren 

  2013-06-10 Protokoll 10/13  

  2013-06-11 SKK Nyhetsbrev1-2013 Kommittén för hundars mentalitet  

  2013-06-13 SKK Inbjudan till seminarium för ringsekreteraransvariga  

  2013-06-13 SKK Inbjudan speaker utbildning 

  2013-06-14 SKK DN beslut maj 2013  

  2013-06-14 SKK Åter hänvisning  

  2013-06-14 Protokoll 07/13  

  2013-06-15 Svar Tomas G 

  2013-06-15 Marie Ahlgren Ang länkning till SLBK på hemsidor 

  2013-06-16 Cecilia Lundqvist Betr. SLBK lokalombuds sidor  

  2013-06-16 Tomas Gustavsson Undran beträffande svar  

  2013-06-17 SKK Åter hänvisning  

  2013-06-19 Tomas Gustavsson Reminder  

 

§ 47. Bordlagda ärenden 

   För att ha rätt till ett presentkort som funktionär i klubben, hur mycket ska  

            du ha arbetat? Var drar vi gränsen? 

 

§ 48. Övriga frågor 

            Inga övriga frågor 

 

§ 49. Nästa möte 

            Nästa möte förväntas bli tidigast i slutet av juli. Eventuellt ett fysiskt möte i  

  samband med specialen i Motala. 

 

§ 50. Mötets avslutande 

           Ordförande tackade för ett trevligt möte. 

 

 

Vi protokollet      Justeras 

 

 

Kristina Truedsson     Pamela Abrahamsson 

        Ordförande 

Justerare 

 

 

Robin Neumann   

 


