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02/12 

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens Ordinarie styrelsemöte 

Kockums Fritid 2012-03-18 

 

§180  Mötets öppnande 
 Vice ordförande  

 

§181 Närvarande/Frånvarande 

Närvarande: Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Robin Neumann, Mikaela 

Persson-Walleinus 

 Frånvarande: Gunilla Hallgren, Margareta Skarnehall, Nicklas Lundh, 

 

§182 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§183 Val av protokollförare 

 Kristina Truedsson 

 

§184 Val av justerare: 

            Mikaela Persson-Wallenius 

 

§185 Val av skrivare av ”att göra lista” 

 Pamela Abrahamsson 

    

§186 Föregående protokoll nr 01/12 

 Föregående protokoll 01/12 godkändes och lades till handlingarna  

 

§187 Ordföranden rapporterar 

             Inget att rapportera 

 

§188 Sekreteraren rapporterar 

            AU för avelskonferensen underskrivet och klart 

 

§189 Kassören rapporterar 
            Redovisningen kommer på årsmötet 

 

§190  Medlemsansvarig 

            En viss ökning av medlemmar verkar det vara efter vad vi kan se på anmälningar  

 om nytt medlemskap som kommer via hemsidan.  

 

§191  Lokalombudsansvarig 

            Inget att rapportera 

 

Svenska  

Leonbergerklubben 
_____________________________________________ 
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§192 Kommittéerna rapporterar 

 

- MH 

Den första föreläsningen om MH och dess betydelse och tolkningen av protokoll 

och spindeldiagram kommer att vara 5 maj i Hörby, Skåne, för att följas av fler 

runt om i landet om intresset finns. Utbildningar av figuranter fortsätter framöver. 

Årets första MH i klubbens regi kommer att vara den 29 april i Nossebro på 

klubbens MH bana. Andra MHt kommer datumet att flyttas infaller på samma dag 

som specialen i Falköping är.. 

- Vilt-, Vatten-, Lydnad-, Bruks 

Det visar sig vara svårt att få resultaten registrerade för ett Klubb Mästerskap i 

viltspår, så därför kommer detta att senareläggas så man hinner hitta en lösning 

hur detta ska kunna ske. 

- Utställning/Domare 

Lasse kommer att handha uppdateringen guldlistorna 4 gånger om året.  

- Avel 

Guldlista om hälsa, detta får bordlägges. 

Guldlista om Avelsdjur står inte med arbetsordningen, det ska skrivas in så snart 

som möjligt. 

Valppaketen ska skickas per automatik till uppfödarna så fort det är betalt för 

valphänvisning.  

Beträffande uppfödarutbildning genom avelsrådens försorg. Ansöka hos SKK om 

pengar till föreläsningen. Anmälningsavgift ska tas ut. Klubben kan ställa upp 

med 10.000 men detta ska bekräftas av kassören att det är möjligt innan slutligt 

beslut. 

- Webmaster 

Inget att rapportera 

- Hälsa 

Inget att rapportera 

- Internationell kontakt 

Inget rapportera 

 

§193  Leonbergernytt 

Positiv respons vad det gäller material till tidningen detta kan ha påverkats av 

varje nummer har ett tema. 

 

§194 Skrivelser 

 Domare Aina Lundmark har ansökt om att få utöka sitt rasregister, styrelsen 

 beslöt att tillstyrka detta. Xxxxx Xxxxxx beträffande vår RAS. Xxxxxx 

 Xxxxxx om leonberger till salu på en försäljningssida som heter ABC. Kristina 

 har besvarat detta. Xxxxx Xxxxxxx motioner till årsmötet. Detta har besvarats 

 av Kristina. Anna Wedin beträffande pokaler från tidigare årdsmöten, Nicklas har 

 besvarat och åtgärdat detta. Monica Vernvin beträffande förslag till 

 hedersmedlem, se § 196. NLBK bekymringsmelding, styrelsen har vidtagit 

 åtgärd. XXXXX XXXXX beträffande uppfödare Xxxxx, styrelsen ska 
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 besvara detta att vi inget kan göra. XXXX XXXXX beträffande XXXXX kennel, 

 Pamela har besvarat detta. 

 

§195 Bordlagda ärenden 

            Inget bordlagt 

 

§196 Övriga frågor 

            Alla nya kennlar som kommer i hundsport ska avelsråden skicka ut  information  

 från avelsråden och SLBK om klubbens policy och verksamhet och om RAS.

 Avelsråden får i uppdrag att sammanställa detta.  

            Åsa Hemberg föreslagen till hedersmedlem men detta är inte aktuellt, men 

  däremot en hedersutmärkelse. Redaktionen har inkommit med förfrågan om att få 

 införskaffa en dator genom klubben, detta blev avslaget. LPN provtagning 

 kommer att ske i i Norrvidinge och Motala på årets  specialer. Beslöts att varje år 

 i tre framåt ska minst 2 provtagningar ske på två olika specialer, vilka som blir 

 aktuella bestäms år från år.  

 

§197 Nästa möte 

Datum för nästa möte 2012-03-18 klockan 15.00 Konstituerande. 

 

§198 Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet:  Vice Ordförande:   Justerare: 

 

 

 

Kristina Truedsson  Pamela Abrahamsson   Mikaela Persson- 

         Wallenius 

 

 

 

 

 


