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04/12 

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens  ordinarie styrelsemöte 

hos Pamela Abrahamsson, Gunnilse 2012-04-06 

§14  Mötets öppnande 
 Ordförande hälsade alla välkomna   

 

§15 Närvarande/Frånvarande 

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

Andersson, Märta Brandts, Jack Brander, Mikaela Persson-Wallenius, Bill 

Hansen 

 Frånvarande: Lia Beckman, Toril Eijerstam 

 

§16 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§17 Val av protokollförare 

 Kristina Truedsson 

  

§18 Val av justerare:  

 Jack Brander  

  

§19 Val av skrivare av ”att göra lista” 

 Pamela Abrahamsson  

 

§20 Föregående protokoll 03/12 

 Föregående protokoll godkändes och lades tillhandlingarna 

    

§21 Ordföranden rapporterar 

 Styrelsen tackar Avels- och hälsoråden för en väl genomförd hälsokonferens och 

 ett stort tack till Susanne Ytterskog som gjort ett oerhört stort jobb för rasen och 

 klubben. 

 Om mailkonversationer inom styrelse. Försöka rikta mailen till den det berör 

 inom styrelsen i första hand.   

 

§22 Sekreteraren rapporterar 

 Inget rapporterar 

 

§23 Kassören rapporterar 

 Ekonomimöte planeras i samband med rasspecialen i Falköping 10 juni. 

 Kristina skickar ut mail där styrelsen ska komma med förslag om besparingar. 

 Kassören har godkänt att hunduppfödarutbildningen får 10.000:- till förfogande 

 för att kunna genomföra denna utbildning. 

 

§24 Medlemsansvarig 

Svenska  

Leonbergerklubben 
_____________________________________________ 
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 Medlemsavgifterna bör höjas. Övriga utlägg för klubben har ökat genom åren, 

 men inte medlemsavgifterna. Förslag till nya medlemsavgifter ska tas fram inför 

 årsmötet. 

 Återinföra gåvomedlemskapet för uppfödare. Styrelsn röstade enhälligt för detta. 

 948 medlemmar per 1 april 2012. 

 

§25 Lokalombudsansvarig 

 Lotta Wallin Södermanland har avgått som lokalombud.  

 Länkning på lokalombudssidorna ska inte vara bara vara till Facebook eftersom 

 alla inte är med på FB, utan alla ska använda sig av dom sidor som finns på 

 klubbens hemsida i första hand.  

 Margareta Skarnehall har avgått från alla sina uppdrag 2012-03-29 och Lia 

 Beckman har tagit över som lokalombudsansvarig 

 

§26 Kommittéerna rapporterar 

 - MH  

 4 MH inplanerade  finns i kalendern på hemsidan + 2 extra insatta där datum ännu 

 ej är satt.  

 De som planerar MH i klubbens regi ska lägga in dessa i kalendern på klubbens 

 hemsidan. Det är svårt att få plats på MH beskrivningar i Stockholmsområdet.  

 Robin tittar om det finns möjlighet till samarbete med annan klubb i 

 området. Hundföraren ska skicka in MH protokollen till MH ansvarig i klubben. 

 Arbeta fram en idealprofil. Christer Lundberg är villig att hjälpa till att sätta 

 samman detta. 

 Ändra från föreläsning till diskussionsdag, eller workshop om MH. Två stycken 

 har utbildats på M1 och kunde inte gå vidare på utbildningen för M2:an dessa har 

 informerats att dom själva ska hitta ett utbildningstillfälle för att fullfölja 

 utbildningen annars så är man återbetalningsskyldig till klubben för M1:an.   

 - Tävling 

 Toril har skickat ut presentation 

 - Utställngsansvarig/Domare 

 Utställningar 2013, Mikaela efterfrågade vem som är ansvarig för dom olika 

 utställningarna. 

 Morokulien 

 Motala 

 Vännäs 

 Gävle 

 Kungsör  

 Ringsekretare klara till Falköping Mikaela, Cecilia Andersson, Elisabeth …. 

 Xxxxxxx utställningsresultat ska bort eftersom Xxxxxx Xxxxx var inte 

 medlem vid utställningen. 

 Guldlistorna för bästa Avelsdjur är sammanställda och årets vinnare blev 

 Teamaides Baksluge Baron. Förtydligande på hemsidan och i tidningen om  

 förutsättningarna för denna lista, vilket är man ska själv rapportera in sina resultat 

 för att listan ska kunna sammanställas. Bordlagt om listans behövs då vi redan har 

 Guldlista för årets avelshund. 
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 Ändra reglerna för BIR o BIM Veteran. Eftersom det inte finns BIR och BIM som 

 officiellt. Hur poängsättningen ska vara bordlades till nästa möte.  

 - Avel  

Avelsråden rapporterar. Mailen fungerar fortfarande inte till valphänvisningen.  

Information sammansatt av avelsråden till valppaketen såg jättebra ut. Hälso- och 

avelskonferensen utvärdering. Återkomma med denna. Guldlista för RAS frågan 

är vilken tidsinterval som ska gälla. Planerad uppfödarutbildning med David 

Selhin.   

Valphänvisningen måste ändras och hur detta ska göras ska avelsråden komma 

med förslag detta efter påpekande från SKK att SLBK är en av dom klubbar som 

inte har någon riktig policy på hur man ska handskas med de uppfödare som inte 

följer RAS. Ögondiagnoserna diskuterades men ska utvärderas om 6 månader då 

vi kan se hur dom nya reglerna slår på ögonprotokollen. Mer information på 

hemsidan. Förslag på avelsråd Ulla-Britt Öhman, Lena Lindgren. Märta kontaktar 

dessa och hör hur tillvida dom vill sitta med som avelsråd, detta för att det behövs 

fler avelsråd. 

Uppfödarforum på FB känns i nuläget onödigt. Det ska vara ett riktigt forum. Jack 

tittar på efter forum som är rätt strukturerat. Therése ska få information om sådant 

som rör avelsråden efter att styrelsen tagit beslut i ärenden som berör avelsråden. 

Hemsida 

Sidorna LÄNKAR och UPPFÖDARE ska uppdateras, då många länkar är 

inaktiva.  

Information kommer att läggas ut på hemsidan.  

Kommersiella länkar ska kosta 500 kr/år.  

Styrelsen röstade enhälligt för detta. 

Hälsa  

Mailomröstning har gjort att beslut tagits att: Diplom till de som lämnar prover till  

cancerforskningen.  Diplomen ska delas ut i samband med årsmötet. Tack 

framföres på hemsidan och en gång per år i tidningen. 

Internationell kontakt 

Unionsmötet är den 29 september i Leonberg. Beslöts att Pamela och Kristina ska 

representera klubben. 

 

§27 Leonbergernytt 

 Hyss- och rymmartema och LPN information ska vara med i tidningens nästa 

 nummer. 

 Annonskostnader olika på hemsidan och tidningen detta ska korrigeras och de 

 priser som ligger på hemsidan ska gälla. Pamela informerar Petter så rätt uppgifter 

 kommer in i tidningen.  

 

§28 Skivelser 
 Estonia clubshow utlagt på hemsidan. 

 Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx. Separat möte, återkommer med datum via mail.   

 Adjungera in Therése till ett telefonmöte med avelsråden och Pamela och Kristina 

 ska vara med på detta möte. Tid ej fastslagen. Beträffande skrivelse om kull där 

 tiken är röntgad/ögonlyst efter valpning. Pamela kontaktar SKK och hör hur det 
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 fungerar det fungerar om SKK gör något per automatik i sådan här frågor.  

 

§29 Bordlagda ärenden 

 Guldlista hälsa, detta tog upp under §26 Avel 

 Namnbyte på MH kommittén blir inte av utan vi behåller det som tidigare. 

  

§30  Övriga frågor 

 Beslöts att årsmötet ska ligga i Stockholm 2013 

 Led och skelettdag, Pamela har kontakten Lennart Sjöström 

 Föreläsning ögon läggs på is, till vi vet vad de nya protokollen ger för resultat. 

 Hedersmedlemmar/utmärkelser ska läggas ut i tidningen. 

 Fortsatt arbete kring klubbens policy. 

  

§31 Nästa möte 

Datum för nästa möte 2012-05-17 klockan 11.00 i Göteborg 

 

§32 Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet:  Justeras:    Justerare: 

 

 

 

Kristina Truedsson  Pamela Abrahamsson   Jack Brander 

 

 

 


