
Mötesdatum: 2005-02-13 

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte 2005-02-13 Österbybruk 

 

Närvarande: Cecilia Rosenqvist, Gerd Svensson, Therese Hult, Kerstin Frönestedt, Catrin Eriksson 

 

Frånvarande: Petra Junehall, Peter Nordin, Marie Ahlgren, Nicklas Lundh 

 

 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Mötesordförande Cilla Rosenqvist förklarade mötet öppet. 

 

§ 2. Fastställande av dagordning 

Under punkt 20 övriga frågor lades årsmötet, därefter fastställdes dagordningen. 

 

§ 3. Val av justerare 

Therese Hult 

 

§ 4. Genomgång av föregående protokoll och kontroll av givna uppdrag. 

- Peters uppdrag att kontakta Veronika angående cd/skanner till sekreteraren. 

bordlades  

- Cillas & Therese uppdrag kvarstår att lägga upp nya poängsystem på lydnadsstegen samt 

thriathlonpoäng 

- Cillas uppdrag kvarstår om vi får sälja gamla tidningar. 

Protokollet lades till handlingarna 

-  

§ 5. AU-beslut 

3 st Au-beslut. Bifall till tre blivande exteriördomare. Bifall till Lonestar som  

huvudsponsor av foder till våra utställningar mot annons på hemsidan och 

utställningskatalogerna. Bifall för anmälning mot XXX XXX. 

 

§ 6. Bordlagda frågor 

Föreligger inga bordlagda frågor 

 

§ 7. Inkomna skrivelser 

- SKK yttrande från Disciplinnämnden ang. anmäld Kennel 

- 2 kennlar från Norge inkommit med en förfrågan. 

- SKK avelskommitte´  

- SKK avelsrådskonferens 

- SKK PM / smällare 

- SKK/ våra specialer 2005 

- SKK leonberger kennel åter hänvisning 

- Italienska Leonbergerklubben 

- Jennie Trouin, Kennelnamn 

 

 

 

 

 

- SLBK´s lokalombud verksamhetsberättelser 04/plan 05 : 

–  Uppland 

–  Närke 

–  Västerbotten 

–  Västra Götaland 

–  Skåne 

–  Värmland 

–  Södra Norrland 



–  Södermanland 

–  Norrbotten 

–  Östergötland 

–  SLBK´s övriga verksamhetsberättelser 04/planer 05: 

–  Leonbergernytt  

–  Avelskommitte´n 

–  PR-ansvarig 

- Peggy Kimse 

- Intervet angående annonsering 

- Mikael Johandy 

- Mikael Sanfridsson 

- Mats Aronsson 

- Ewa Karlsson 

- Jennie Trouin, köpekontrakt 

- Annelie Jansson 

- Jenny Bergdahl/Leonbergernytt 

- SKK/Remissförslag 

- Miriam Dahl 

- Jenny Bergdahl/omplacering valp 

-  

§ 8. Utgående skrivelser 

- Peggy Kimse 

- Mirjam Dahl 

- Yvonne Brink ang. MH 

- Jenny Bergdahl 

- SKK remissvar 

- SKK/Preparand/exteriör 3 aspiranter 

- Bekräftelse till Intervet för årsannons i LB nytt  

§ 9. Ordförande 

Ej närvarande 

 

§ 10. Sekreterare 

Har mottagit kopiator/papper/färg/kuvert av Petra i december 

Mottog pärmar med gammalt material från föregående sekreterare Helena Hagman via Cilla  

 

 

 

 

 

 

 

§ 11. Kassör. Ekonomisk rapport och medlemshanteringen 

Cilla gick igenom Balans och Resultaträkning, Ekonomin i klubben ser mycket bra ut i dag. Kassören 

gick även igenom materialförvaltarens redovisningar, vilket ej stämmer överrens, något vi måste 

kontrollera noggrant. Det är oklara redovisningar, uteblivna leveranser. Cilla uppdras att meddela 

Materialförvaltaren att komma till Köping 2005-02-19 med allt material som vi har. Behöver 

materialförvaltaren en släpkärra så står klubben för det ekonomiska. Mycket viktigt att vi löser 

detta. Medlemmar är frustrerade (via mail och telefonsamtal) över att inte få sina saker dom 

beställt. Cilla uppdras att göra en inventering av materialet som inkommer till Köping. 

 

§ 12. Domaransvarig 

Meddelat att hon har kontaktat SKK/standardkommitté beträffande vår skrivelse om fel i 

rasstandarden. 

Hon har även skickat in svar till SKK beträffande yttrande över blivande domare. 

Har även bifogat remissförslag till SKK beträffande antal hundar som exteriördomare ska/kan döma 

per dag. 

 



§ 13. Avelsråd 

Raskompendium kunde ej gås igenom. 

Styrelsen beslöt att meddela en uppfödare som använt ” valphänvisningsblanketten”  och har fyllt i 

” avelskommitteéns uppgifter”  själv. Även farit med osanning på punkten beräkning av 

inavelsgrad där hon också fyllt i uppgifterna. 

Meddelar att SKK/Disciplinnämnden har meddelat att de tyvärr begått ett misstag, de har ännu inte 

tillsänt XXX XXX någon begäran om yttrande efter vår anmälan. Detta innebär troligen också att 

XXX XXX ärende blir försenat eftersom dessa berör varandra. Catrin uppdrogs att svara Jenny 

angående 

valphänvisning för valp under 6 månader. Catrin uppdrogs att meddela Petra att kontakta SKK 

juridiska ang. XXX XXX. 

 

§ 14. Tävlings- och provansvarig 

Gerd informerar att Umeå utställningen/vatten/lydnad tillsammans med Newfoundlandsklubben 

fortskrider som planerat. (se protokoll 20/11-04) Förfrågan från Gerd om inoff.utställn i samband 

med detta arrangemang. Styrelsen ser inga hinder i detta men att styrelsen som personer ej kan 

åta sig att hjälpa till då. Även att Gerd ordnar en ” huvudansvarig”  som ej har en massa andra 

uppdrag då under samma helg. Gerd uppdras att kolla upp intresset och återkomma. Kerstin färdig 

med inoff katalogen. PM utskickat mm. 

Barbro Börjesson ev. hålla i något föredrag 9 maj, lokal ej klar. Diskussion vart det kan tänkas 

hålla. Catrin uppdras att kontrollera vad det kostar att hyra folkets hus Österbybruk 

 

§ 15. Utbildningsansvarig 

Therese har funnit en föreläsare om onkologi men styrelsen beslöt att lägga det på 

is och satsa nu på Barbro Börjesson istället.. 

 

§ 16. PR-ansvarig 

Materialförvaltarens uppgifter togs upp under punkt 11. 

 

 

 

§ 17. Data- och Internet ansvarig 

Ej närvarande. Flera förslag har inkommit om hur man kan göra på Forumet. Vi delegerar detta till 

Lena Lindgren, vi anser att hon är den som kan besluta om hemsidan, hon sköter hemsidan med 

bravur. Lena vet vad som är gångbart eller ej, så sådana här saker får hon själv besluta om. Catrin 

uppdras att meddela Lena om detta. 

 

§ 18. Lokalombudsansvarig 

Ej närvarande  

 

§ 19. Leonberger-Nytt 

Jenny inkommit med förfrågan om PR-avdelningen kan jaga annonsörer till Leonberger-Nytt 

lämpligen inom hundvärlden. Styrelsen yrkar avslag på Jennys begäran. Styrelsen menar att detta 

är uppgifter för redaktionen på Lbnytt  

 

§ 20. Övriga frågor 

Årsmötet 

- Cilla uppdras att boka Scandic Elmia Jönköping  

- En motion inkommit/ ” motion 1”  Angående guldlistorna 

Styrelsen yrkar på avslag med hänvisning till styrelsens egen proposition. 

(motion 1 se bilaga 1) 

Styrelsens proposition: 

I och med Jenny Bergdahls motion att andra poängräkningen på guldlistorna, vill styrelsen göra 

följande ändringar i regler för guldlejon & guldlejoninnan till att endast gälla som följer: 

” Alla hundar som placerar sig i Bästa hanhundsklass/Bästa tikklass får tillgodo räkna sig 1 poäng 

per slagen hund.”  

Se bilaga 2 proposition 1 



Internetansvarig har inkommit med ett propositionsförslag ang. Forumet på SLBK´s hemsida. 

Propositionen röstades ner enhälligt, vilket även internetansvarige även meddelat att han ville göra. 

 

§ 21. Nästa styrelsemöte 

Scandic Elmia Jönköping 2005-03-18 kl 19.00 

 

§ 22. Mötets avslutande 

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid Pennan: 

 

 

 

Catrin Eriksson/sekreterare Cecilia Rosenqvist /Mötesordförande 

 

 

 

 

Justerare/Therese Hult  

 


