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Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Telefonmöte,
2013-02-27
Dagordning
§21.

Mötets öppnande

§22.

Närvarande/Frånvarande
Närvarande: Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Maria Andersson, Robin
Neumann, Märta Brandts, adjungerade Ruth Lintonsson, Therése Hällström
Frånvarande: Lia Beckman, Mikaela Persson-Wallenius

§23.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§24.

Val av protokollförare
Kristina Truedsson

§25.

Val av justerare
Märta Brandts

§26.

Val av skrivare av ”att göra lista”
Pamela Abrahamsson

§27.

Föregående protokoll nr: 01/13
Protokollet 01/13 godkändes och lades till handlingarna

§28.

HD index & Glaucom
Ruth Lintonsson informerar.
Klubben har tidigare anmält sitt intresse för HD index. Det finns många
faktorer som kan spela in för resultatet.
Varje klinik har ett eget värde (HD.index) Röntgas för få hundar så är det
förödande. I dagsläget är det inte aktuellt med HD index då allt för få leonberger
röntgas. Ovanstående är Ruths uppfattning om HD-Index.
Pen-hipp jämförs bara med sin egen ras och mäter slappheten i leden. Är bra för
individen. I USA ligger 60% över medelvärdet. 0-0.3 räknas som bra/ perfekt och
för leonberger ligger 75% inom detta värdet.
Glaucom: 10 undersökta i Norge 7 hade anmärkning. Kammarvinkelmätning kan
göras på 50 individer för att göra en studie. För att se om det är en normal vinkel
för Leonberger. Detta kommer isåfall ske inofficielllt och enbart för att fastställa
om vinkeln är normal för rasen. Styrelsen återkommer om detta.
Diskussion fördes även hur vi ska få fler att bl.a röntga sina hundar. I Berner
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Sennen Klubben har alla uppfödare gått samman och ställer samma krav på sina
valpköpare och varandra. Detta har lett till en positiv trend. En bilaga medföljer
SKKs köpeavtal om önskemål av valpköparna och trots att det inte är juridiskt
bindande så har det lett till att väldigt många fler röntgar sina hundar.
Ruth o Therèse lämnar mötet
§29.

Sekreteraren rapporterar
Inget att rapportera

§30.

Kassören rapporterar
Revisionen överlämnad till sekreteraren 25 feb. Revisorerna var nöjda med hur
kassören sköt bokföringen

§31.

Medlemsansvarig
Budget materialförvaltning: 15.000:- läggs som förslag till årsmötet.

§32.

Lokalombudsansvarig
Fortsatt arbete om ev. ändring av hur lokalombuden fungerar idag. Göra det
tydligare på hemsidan för bl.a nya medlemmar, kanske ändra namn till
medlemsträffar istället för lokalombudsaktiviteter.

§33.

Kommittéerna rapporterar










§34.

MH
Möte 9 mars i samband med årsmötet – profil, med MH kommittén, Petra
Junehall, Angelica & Christian Klavbäck
Första MH i april
Tävling
Inget att rapporterar
Utställning /Domare
a) Köping – ekipage fick möjlighet att avstå bedömning
b) Kontanthantering
Allt ska redovisas mot reseräkningar.
Avel & Hälsa
Inget att rapportera
Hemsida
Under Stockholms uppfödarmöte framkom många bra förslag för omarbetning
av hemsidan. Åsa Hemberg har varit i kontakt med Pamela.
Internationell kontakt
Metha Stramer har kontakt oss och bett om en liten sammanställning av
klubbens historia mellan 1978-2000. Har fått material från Lena Lindgren för
att kunna göra en sammanställning att skicka ner.

Leonbergernytt
Inget att rapportera
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§35.

Skrivelser
2013.02.07 SKK Information från SKK Valberedning
2013.02.14 SKK Anmälan av delegater till årets kennelfullmäktige
2013.02.16 Protokoll 2013-02-07
2013.02.18 SKK Lansering av Agria Breed Profiles uppdate 2006-2011
2013.02.19 SKK CS protokoll 1/13

§36.

Bordlagda ärenden
Anmälan i samverkan med SKK – utställning
Anmälningsmottagaren anser att förslaget som inkommit från SKK är bäst för
klubben. Detta skulle underlätta mycket vid rasspecialerna.

§37.

Övriga frågor
a) Planering årsmöte
b) Raskompendium – budget, sammankallande. Förslag för budget ligger i
Årsmöteshandlingarna.
c) Rasmonter Stockholm; Maritha O.Nordin ed sambo har erbjudit sig att tar hand
om den. Godkändes av styrelsen.

§38.

Nästa möte
Årsmötet

§39.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Justerat

Kristina Truedsson

Pamela Abrahamsson
Ordförande

Justerare

Märta Brandts

3

