
Mötesdatum: 2006-08-21 

Styrelsemöte SLBK 2006-08-21/Telefonmöte 

 

Närvarande: Liz-Beth Carlsson Liljeqvist, Gunilla Hallgren, Rolf Holm, Axel Schäring, Annika Östling, 

Catrin Eriksson 

 

Frånvarande: Liza Darmell, Petra Högberg 

 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordföranden Liz-Beth förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Val av justerare 

Axel 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställdes 

 

§ 4 Uppfödaretik/Valphänvisning 

Genomgång av utkastet till ” Uppfödaretik och valpförmedlingsrätt”  av Liz-Beth. Det blev lite 

tillägg i förslaget, vilket Catrin renskriver och skickar ut via mail till styrelsen för kommentarer, 

detta ska vi arbeta vidare på till uppfödarmötet 22 oktober. Se bilaga. Uppfödarregistret skall även 

lyda under styrelsen, ej avelskommitten.  

 

§ 5 Redaktör/Tidning 

Liz-Beth meddelar att Carina ej har mer tid över för tidningen. Hon lovade ställa upp tillfälligt när 

hon började och hon har nu varit med att medverka till att flera nummer kommit ut. Styrelsen 

tycker det är ledsamt, eftersom tidningen fått en otroligt fin respons, men vi förstår att tiden ej 

räcker till. Styrelsen beslutar att ge Carina en symbolisk gåva av något slag som tack.  

 

Flera redaktörsförslag kom upp, som vi ska kolla upp. Alla uppdras att hjälpas åt med detta. Axel 

hjälper till att få ut detta nummer av tidningen, med hjälp av resten av styrelsen. 

 

§ 6 Hamiltonplaketten 

Har inkommit förslag på Hamiltonplakett. 

Styrelsen stödjer förslaget på att Dragongårdens Kennel ska få Hamilton plaketten. Styrelsen var 

enig. Catrin uppdras att sända in motivering & förslag till SKK. 

 

§ 7 Vattenchampionat 

Liz-Beth har skrivit förslag till ansökan av ” vattenchampionat för leonberger”  till SKK som 

styrelsen gick igenom. Liz-Beth uppdras att sända in detta plus statistik för vattenlejon (som Axel 

tagit fram) även protokoll från Newfoundlandshundklubben bifogas där dom styrker att leonberger 

ska få rätt att erövra Svensk Vattenprovchampionattitel. 

 

§ 8 Övriga frågor 

Styrelsemötet (26/8) flyttas fram till 22 oktober i samband med uppfödarmötet, vi lägger mötet på 

förmiddagen och uppfödarmötet på eftermiddagen på Järva krog Scandic. (Solna) 

 

§ 9 Nästa möte 

22/10, 08.00 Järva Krog Scandic, Solna. Catrin uppdras att boka konferensrum mm 

 

§ 10 Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse 

 

 

 

Vid protokollet: 



 

 

 

Catrin Eriksson 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

Ordföranden/Liz-Beth Carlsson Liljeqvist 

 

Justerare: 

 

 

 

 

Axel Schäring  

 


