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§ 51.

Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte. Telefonmöte
2013-07-31
Mötets öppnande

§ 52.

Närvarande: Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Mikaela PerssonWallenius, Emma Ottosson, Annika Östling
Frånvaro: Robin Neumann, Angelica Klavbäck, Marre Stigell

§ 53.

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 54.

Val av protokollförare
Kristina Truedsson

§ 55.

Val av justerare
Emma Ottosson

§ 56.

Uppdragslista
Pamela Abrahamsson

§ 57.

Föregående protokoll nr:
11/13. Godkändes och lades till handlingarna.

§ 58.

Rapporter
Ordförande:
Tryckeriet har kontaktat Pamela då förra numret av LB nytt inte betalats.
Påminnelser har skickats ut till tidigare ordföranden från tryckeriet.
Dessutom kom påminnelse (nr3) från SKK till Pamela beträffande
avelskonferensen i mars 2013 bl.a, som ej var betalda och hot om inkasso förelåg
från både tryckeriet och SKK. Kassören har nu kontaktat fordringsägarna och
betalat in räkningarna. Tidigare ordförande påstår sig skickat fakturorna vidare till
Angelica Klavbäck, men vid kontakt med Angelika den 25 juli på förmiddagen så
har hon inte mottagit dessa fakturor, men under eftermiddagen så har dom kommit
henne tillhanda. Samtliga fakturor är från perioden april och maj 2013.
Frågan är, finns det fler krav som vi inte har kännedom om i dags läget?
Pia Hemming har lämnat sitt uppdrag och meddelade Pamela detta via telefon
2013-07-30. Detta p g a av personliga skäl. Vi tackar Pia för tiden i styrelsen.
Pia har meddelats att hon är välkommen att vara med i någon av kommittéerna
om hon vill detta vid senare tillfälle.
Sekreterare / Internationell kontakt:
Redaktionen vill ha material till en artikel om historien hur Leonberg Union
började. Även få med i tidningen hur andra klubbar runt om i Europa jobbar med
avel och hälsa. Kristina och Pamela ska kontakta folk på Unionsmötet i september
och be om kontakter för att få in detta material till tidningen.
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Flyg, hotell och transport beställt inför Unionsmötet.
Glen Ferguson som sitter i kommittén för att omarbeta Unions stadgar har
mailat och velat ha in förslag. Vi har skrivit och berättat hur det fungerar i
Sverige, men dock sagt att detta är inget förslag då vi har en helt annan
styrelsesammansättning här och vi har fler möten under året än vad Unionen har.
Sharon Springel har mailat ut för Unionens hälsokommitté och frågat om
klubben gjort några enkäter beträffande hälsostatusen på de svenska hundarna och
vilka sjukdomar vi eventuellt jobbar emot . Man önskar också ta del av det vi
kommit fram till.
Ekonomi:
Medlemsutskick: Porto (300 st) och kartonger (10 st) beställt för 2060 kr
Unionsresan: 1 person, flyg & transport 3657:56 kr
LPN1: Trimmer 199 kr
Dessa inköp har blivit gjorda sedan förra mötet.
Mentalitet:
BPH info finns utlagt på hemsidan. Första klubb BPH:t genomförs i Nordmaling
utanför Umeå 15 september.
I dagsläget har 11 st Leonberger registrerade BPH hos SKK.
1242 st Leonberger har registrerade MH:n hos SKK
Utställning:
Liza Darmell är aktiv med att söka sponsorer till Högbo. Liza är även
ansvarig för klubbens inofficiella utställning i maj. Mer info kommer på
hemsidan.
Medlemmar har varit fantastiskt generösa med sponsring till Motala. Stort tack till
alla er!
Ny trimmer har fått köpas in då den förra slutade fungera i Köping. Denna
används i samband med LPN1 provtagning på utställningar.
Pamela kontrollerar med Angelica att ringsekreterare är klara till Motala.
Avesta utställningen 2014 är flyttad till Strängnäs, Angelica kommer att vara
ansvarig för denna utställning.
Varberg 2014, Guido Perosino är tillfrågad som domare och har tackat ja. Förslag
har kommit att även bjuda in Sanna Johansson. Om Sanna tackar ja så får hon
döma tikar eftersom hon dömde hanar sist hon dömde på Specialen i Norrvidinge
2012.
Sundsvall 2014, domare Ulrika Göransson är tillfrågad och svar väntas.
Emma lämnade mötet när fråga från Susanne Nilsson om utökande av sitt
rasregister togs upp. Mötet beslutade att godkänna Susannes önskan om att utöka
sitt rasregister och bli domare för rasen.
Emma framförde att det finns en lista som klubben måste uppdatera hos SKK om
godkända domare för rasen. Enligt information på sidan blev den senast
uppdaterad 2011. Pamela kollar med SKK om tillvägagångssättet av detta.
Medlemsansvarig:
Porto för medlemsutskick och kartonger för valppaket är beställt. Kartongerna blir
billigare för utskick och förhoppningsvis ett säkrare alternativ då valppaketen som
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skickats med föreningsporto i vanligt kuvert inte alltid kommer fram. Pamela har
varit i kontakt med både Posten och Bring, Citymail vad som är problemet och
varför breven inte kommer fram. Dock har hon inte fått något ordentligt svar utan
bara att alla skyller på varandra. Tyvärr är det så att B-post med föreningsporto
ofta tar både en och två veckor att komma fram.
Aktivitetsansvarig:
Emma har mailat ut till alla aktivitetsombuden en presentation av sig själv och lite
frågor till ombuden.
14 aktivitetsombud finns i dagsläget.
Tävling:
Två ekipage har kvalificerats sig inför vatten SM i samband med vattentävlingen i
Lida i juli! Och ytterligare ett ekipage senare.
Då man saknar vattenresultaten på Newfoundlandsklubbens hemsida så kanske vi
kan ha en egen lista. Pamela tar detta med Eva-Charlott Ekesäter och Marre.
Det diskuterades om egen championat rosett till de ekipage som ”tar championat”
i både vatten och viltspår. Frågan bordläggs till nästa möte.
Avel & Hälsa:
Avelskonferensen i Göteborg skjuts fram till vintern istället för hösten. RAS
revideringen upptar för mycket tid just nu. Avel & Hälsa behöver utökas,
styrelsen ser gärna att förslag inkommer eller om man själv är intresserad att man
hör av sig. Att tänka på är att man vid ev. avel måste följa RAS.
Datum och bokningar av lokal för RAS möten ska göras omgående.
LPN och LP, dessa två separata sjukdomar måste presenteras bättre på hemsidan
så alla förstår att det är olika sjukdomar. Dessa är lätt att förväxla i och med sina
förkortningar och att de ibland även går ”hand i hand”.
Höra med Ruth om hon kan hålla i RAS möte i Skåne.
Lägga ut på hemsidan statistiken och väcka nyfikenheten om RAS revideringen.
Beslutet med att lägga dom röda kullarna underst på valphänvisningen rivs upp
och skjuts fram till efter RAS mötet. Gäller § 45 i protokoll 11/13 från mötet
2013-06-20
Frågan kom upp om länkning till Köpahund.se hos SKK men detta ska diskuteras
nästa möte.
Hemsida:
Valplistan och hanhundslistan kommer fortsättningsvis uppdateras av Pamela då
Therése Hällström har fullt upp inför revideringen av RAS.
Forum har skapats och upprättats på hemsidan 21 juli. För att få insyn i forumet
krävs att du har ett aktivt medlemskap vilket innebär att du inte har påminnelser.
En av kategorierna är öppen för allmänheten och en kategori är öppen för
uppfödare/hanhundsägare. Kraven för uppfödarkategorin är att du har
registrerat kennelnamn eller har 1 kull registrerad efter din hane eller tik.
Röstning via mail har skett angående att uppstarta ett forum på klubbens hemsida.
Majoriteten av styrelsen var för denna typ av forum och Pamela har lagt ut det
sidan.
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Leonbergernytt:
Medlemmarna är nöjda med tidningen och tycker att den blir bättre hela tiden. Ett
förslag har inkommit beträffande ”Stafettpinnen”. Redaktören ser förslaget
positivt.
Till kommande nummer ska kallelse till RAS möten i höst finnas med.
Tomas Gustavsson har avgått från redaktionen. Vi tackar Tomas för tiden i
redaktionen.
PR:
Malin Bång har fått kontaktuppgifter till tidning, ansvarig för rasmontern på
Stockholms Hundmässa & MyDog.

Övrigt:
Arbetsordningen uppdateras omgående. Allt med lokalombud ändras till
aktivitetsombud, avelskommittén ändras till Avel & Hälsa, bruks-lydnad-vatten
& viltspår ändras till tävlingskommittén.
Beslut om facebook profil för styrelsen tas bort då det inte är aktuellt längre.
Nya kriterier för presentkort läggs in. Ett förtydligande görs om bekräftelse via
utställningsanmälan. Nu står att alla ska få bekräftelse hem. Detta ändras till
mailbekräftelse och vid anmälan brevledes bekräftas även anmälan på samma vis.
Vi ska försöka finna ut hur vi kan få hjälp av Studiefrämjandet till de olika
träningsgrupperna inom bl.a vatten och övriga aktiviteter. Kan vi ha ett eget konto
för inkomster från Studiefrämjandet där även de olika aktivitetsgrupperna har
möjlighet att använda sig av intjänade pengar till material och dylikt som behövs?
Pamela kollar med revisorerna om man kan ha ett konto för detta.
Skrivelser
Kristina frågade om styrelsen anser sig ha nytta av all information
som SKK mailar ut om Åter hänvisning och DN beslut gällande människor och
kennlar som ej har med vår ras att göra. Styrelsen beslutade att detta ej behöver
mailas ut eller sättas in i våra pärmar.
Inkomna skrivelser
2013-06-20 SKK Åter Hänvisning.
2013-06-24 Fredrik Möller/Mydogdna Hjälp våra raser bli friskare som medlem i
MyDogDNA.
2013-06-24 Svar till Tomas Gustavsson.
2013-06-25 Tomas Gustavsson Beträffande svaret han fått.
2013-06-26 Svar till Tomas Gustavsson.
2013-06-27 SKK Angående ”genetiska hälsopass” MyDogDNA.
2013-06-28 SKK Auktorisation Exteriördomare Johnny Nilsson. Johnny har
hälsats välkommen som rasdomare av Leonberger.
2013-07-01 Tomas Gustavsson Åter svar på vårt svar.
2013-07-02 SKK Ang utställning i samarrangemang Morokulien.
2013-07-03 SKK Inbjudan att delta på AKC/Eukanuba National.
2013-07-03 SKK CS nr 3-2013.
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2013-07-04 Sharon Springel ILU Health Group besvarat.
2013-07-15 Petra Junehall Hamiltonplaketten Besvarat.
2013-07-18 SKK DN beslut maj 2013.
2013-07-18 Marie Ahlgren Beträffande styrelseprotokoll. Besvarat.
2013-07-18 Petra Junehall Ytterligare undran om Hamiltonplaketten. Besvarat
och återkommer med bekräftelse.
2013-07-18 Protokoll 11/13 Styrelsemöte 2013-06-20.
2013-07-21Tomas Gustavsson Information om mail till FK besvarad.
2013-07-25 SKK Begäran om vårt svar till skrivelse från Tomas Gustavsson
till Föreningskomittén SKK.
2013-07-31 Susanne Nilsson Förfrågan om utökning av rasregister. Styrelsen
beviljar detta. Se §58 /Utställning.

§ 59.

Bordlagda ärenden
a) Kombinationer som inte följer RAS får betala dyrare valphänvisning. Detta är
inte aktuellt att diskutera och tas bort från bordlagda ärenden.
b) Presentkort: Hur mycket ska man ha arbetat för klubben för att ha rätt till ett
presentkort? Förslag: Man ska ha varit aktiv i mer än en dag. Är man t ex med
som parkeringsvakt 1 dag på utställning så berättigar det inte till presentkort.
Däremot bjuder klubben på dryck och mat under dagen. ( t ex korv med bröd och
liknande)
Under mötet beslutas att man ska varit aktiv mer än två dagar. Detta röstades
enhälligt för.

§ 60.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 61.

Nästa möte
Ett fysiskt möte i samband med specialen i Motala. Mötet kommer att vara
lördagen den 24 augusti

§ 62.

Mötets avslutande
Ordförande tackade för ett trevligt möte.

Vi protokollet

Justeras

Kristina Truedsson

Pamela Abrahamsson
Ordförande

Justerare

Emma Ottosson
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