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Nr 14/13 

Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte. Telefonmöte 

 2013-10-30 

Dagordning 

 

§76.  Mötets öppnande 

 

§77.  Närvarande/Frånvarande 

         Närvarande: Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Robin  

         Neumann, Mikaela Persson-Wallenius, Marre Stigell kommer med från   

         §83/Sekreterare/Internationellt 

         Frånvarande: Angelica Klavbäck, Annika Östling, Emma Ottosson    

 

§78.  Fastställande av dagordning 

         Dagordningen fastställdes 

 

§79.  Val av protokollförare 

         Kristina Truedsson 

 

§80.  Val av justerare 
         Robin Neumann 

 

§81.  Uppdragslista 
         Pamela Abrahamsson 

 

§82.  Föregående protokoll 
         13/13 Klart och lades till handlingarna 

 

§83.  Rapporter          

        Ordförande 

        Artikel till tidningen om HD är färdigskriven och har skickats ut till styrelsen för att  

        godkännas. Mailutskick till uppfödarna/hanhundsägarna som finns med på klubbens  

        hemsida är påbörjad och kommer skickas ut i början av november. Den kommer bl.a  

        innehålla info om vad som diskuterades runt och på Unionsmötet i september. 

          

        AU beslut taget 2013-09-19 

        Gåva tas med till delegaterna på Unionsmötet 2013. Detta görs varje år av alla 

        klubbar och i år kommer klubbens almanacka ges som gåva. Inga förluster kommer  

        ske för klubben då inkomsterna från de sålda almanackorna täcker utgiften för  

        gåvorna. 

 

        Vid flertalet tillfällen dyker bra förslag upp på facebook men oftast ses dessa av en  

        slump. En önskan finns att de även skickas in till styrelsen om något kan förbättras  

        eller ändras. Det enklaste förslaget kan vara det bästa! 

     

Svenska  

Leonbergerklubben 
_____________________________________________ 
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         Sekreterare/Internationellt 

         Rapport från Unionsmötet sammanställd för tidning nr 4 och artikel om rasens 

         skapare Heinrich Essig. 

         Sekreterardatorn fungerar inte tillfredsställande längre och allt material i datorn är  

         sparat på ett USB minne. Datorn är nu ca 5 år och budget för inköp av ny dator bör  

         göras.  

         Marre kommer in i mötet. 

 

        Ekonomi 

        Kontakt ska tas med revisorerna igen. Tidigare mail som utgick till dem om revision  

        besvarades aldrig. 

 

        Mentalitet 

        Sista MH:t för i år avklarades i helgen. Den tidigare pistolen reklamation gick  

        igenom och en ny har köpts in till klubben, den nya var något dyrare, men i gengäld  

        bör färre skott klicka. Inga nya MH inplanerade för nästa år ännu. 1-2 fasta MH på  

        Nossebro banan nästa år och vid efterfrågan skapas fler tillfälle. Just nu är det mättat  

        på marknaden i området kring Nossebro. Numera blir man bara figurant, man har  

        skippat A o B figuranter. Frågan är om man är godkänd som B figurant i framtiden.  

        Frida o Anette Lerjéus ska få avsluta sina utbildningar. 

    

         Utställning  
         Planering inför 2016 års rasspecialer. Hjälp och ansvariga efterfrågas under  

         ”Styrelsen info” på hemsidan och i kommande tidning. 

         Varberg har kommit som förslag, Maria Andersson o Lotta Petré kan tänka sig  

         hålla i en rasspecial till. 

         Annons för rasspecialen i Strängnäs och den inofficiella utställningen i Gävle ska  

          ha med annons i tidning nr 4. Gävle ska även finnas med i Hundsport för att nå ut 

          till så många utställare som möjligt. 

 

         Skrivelse har inkommit med förslag för 2014 års utställningar. En utvärdering av    

         Leonbergerns mentalitet ska göras i samband med utställningarna och föslag på hur  

         det ska gå till har bifogats. Styrelsen bifaller och vidare information kommer  

         finnas på hemsidan under Rasspecialer. Petra Junehall meddelas omgående. 

         Inofficiell segrarklass kommer anordnas i samband Tånga Hed 2014, mer info  

         kommer på hemsidan.   

 

         Inför kommande utställningsår kommer anmälnings & betaltjänsten gå via SKK.  

         Detta innebär att betalning måste ske i samband med anmälan. Systemet märker  

         även om du är medlem eller ej. Detta kommer underlätta för alla inblandade och   

         spara mycket tid. 

         Utställare som ska användas sig av klubbens presentkort anmäler sig precis som  

         tidigare via klubbens formulär. 

         För att underlätta och säkerställa bör en dator finnas enbart för programmet Katalog  

         för PC. 
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        Medlemsansvarig 

        Inget att rapportera 

         

        Aktivitetsansvarig 

        Inget att rapportera 

 

 

        Tävling 

        Klubbens första viltspårs KM gick av stapeln i helgen, funkade jättebra. Var ska det 

        köras nästa år? Pamela kan tänka sig att Västra Sverige skulle vara ett bra alternativ  

        och kommer höra sig för om hjälp. 

        Marre kollar upp om Eva-Charlott Ekesäter vill sitta kvar som vattenansvarig. 

        SKK ska justera sitt protokoll innan de kan ge oss besked om Vatten Championatet. 

        Poängberäkningsystem har inte inkommit från Birgitta Strömberg, Marre kollar om  

        eller det ska genomföras. 

        Birgitta Strömberg tilldelas en utmärkelse på kommande årsmöte för sin fina  

        placering i Vatten SM 2013. Övriga premieringar bordlades till kommande möte. 

 

     

        Avel & Hälsa 

        Mycket tid går åt inför RAS möten och sammanställningen just nu. Nya Agria     

        Breed Profile sänd ut i samband med mailet till uppfödarna/hanhundsägarna. 

 

        Hemsida 

        Hemsidan har vid flertalet tillfällen tömt delar av förstsidan trots att ingen arbetat  

        med den. Nu har det dock inte skett på ett litet tag och vi hoppas att det inte sker  

        igen. Just nu går det inte att uppdatera valpförmedlingen.  

     
 

         Leonbergernytt 

         Hela redaktionen får mycket beröm av medlemmarna för innehåll och utseende.  

         Bara slutlistor inom alla områden i tidningen och hemsidan ska uppdateras minst  

         fyra ggr/år. Denna här gången diskuterades specifikt Working Leos listorna då  

         utställningslistorna redan gör på detta sätt. 

     

         PR 

         Malin Bång önskar veta hur tidigare betalannonser sett ut i tidningen. Pamela har  

         kontakt med henne. Malin hjälper även till med att leta sponsorer till utställningar. 

 

        Övrigt 

        Planering av årsmötet och kallelse till tidningen. Mötet beslutas att genomföras i   

        Göteborg den 22 mars, då även kassören har möjlighet att delta. 

        Frågan ska ställas om Karin Jäderlund Hultin kan hålla en föreläsning innan  

        årsmötet. 

        Avelsrådet ska vara rikstäckande. Kontakt kommer att tas med olika personer i olika   

        delar av landet.  
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 §84.  Skrivelser 
          2013-09-19 Eva Hultman Tjänstehund-terapihund  

          2013-09-18 Hein Sibrijns Packet with proposals  

          2013-0920  SKK DN protokoll sep 2013  

          2013-09-23 IULH Glen Ferguson Consitution Committee  

          2013-09-24 Tomas Walker IULH svar 

          2013-09-24 Hein Sibrijns IUHL Svar till Tomas W 

          2013-09-24 SKK SKK Rasdata  

          2013-09-24 SKK SRD vid inofficiella utställningar  

          2013-09-24 IUHL Health committee 

          2013-09-24 SKK Ny bok i uppfödarserien  

          2013-09-25 SKK Studiefrämjandet Stockholm om föreläsning hösten 2013  

          2013-09-25 SKK Angående resultatlistorna  

          2013-09-26 SKK Beteende- och personlighetsbeskrivning hund  

          2013-10-02 Therese Palm Mailadresser  

          2013-10-04 SKK Inbjudan temautbildningar för avelfunktionärer 5-6 april 2014  

          2013-10-08 SKK Kurs för blivande CUA  

          2013-10-10 SKK Utbildning ab handledare för utbild av ringsekreterare  

          2013-10-18 SKK Inbjudan distriktskonf. Rally Lydnad  

          2013-10-21 Petra Junehall Alternativ mental status  

          2013-10-29 SKK Regler för handling 

 

 

§85.   Bordlagda ärenden 

 

§86.   Övriga frågor 

 

§87.   Nästa möte 
          Preliminärt första veckan i december. 

 

§88.   Mötets avslutande 
          Ordförande tackar för ett bra och trevligt möte. 

 

 

Vid protokollet                                                           Justerat 

 

 

 

Kristina Truedsson     Pamela Abrahamsson 

       Ordförande 

Justerare 

 

 

 

Robin Neumann 

 

 

 


