Mötesdatum: 2006-10-20
Styrelsemöte SLBK 2006-10-20 Lötsberga
Närvarande: Liz-Beth Carlsson Liljeqvist, Gunilla Hallgren, Liza Darmell, Rolf Holm, Annika Östling,
Petra Högberg, Catrin Eriksson
Frånvarande: Axel Schäring
§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden Liz-Beth förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§ 2 Val av justerare
Petra Högberg
§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordning fastställdes
§ 4 Genomgång av föregående mötesprotokoll av givna uppdrag
Uppdrag utförda av närvarande i styrelsen, Axels uppdrag vet vi inget om , utan tas upp på nästa
möte.
§ 5 Rapporter/skrivelser
Ordförande avlämnade rapport om vad som gällde för ev kommande domarkonferens. Hon har
även haft i uppdrag att lägga budget på denna. Det kommer att bli en väldigt stor kostnad för
klubben. Denna domarkonferens är tänkt att hållas 2009 tillsammans med två andra rasklubbar.
Ansökan om att hålla den måste skickas in nu för ev tilltänkta bidrag från SKK. Att en
domarkonferens ska hållas är beslutat sedan tidigare av föregående styrelse, nu måste vi planera in
detta i den ekonomiska delen. Petra H får i uppdrag att kolla upp detta hur det ska läggas in i
budgeten.
Avelskommitten har avlämnat skriftlig rapport om deras senaste möte.
Ordförande meddelar att Petra J blir mötesordförande på Uppfödarmötet, men att vi i styrelsen
ordnar någon som kan föra mötesanteckningar. Helena Lutz kom på förslag – annars någon i
styrelsen som tänkt närvara. Liza uppdras att fråga Helena.
Avelskommitten har lämnat in förslag till uppfödarmötets punkter, styrelsen ser inga hinder att
detta förslag kan gå före, styrelsen vill ha detta möte för att det ska vara för rasens bästa och om
en önskan att uppfödare & hanhundsägare ska arbeta åt samma håll vad gäller vår ras. 28 st
uppfödare och 8 hanhundsägare har anmält sig till uppfödarmötet, mycket roligt. Styrelsen hoppas
på en mycket givande dag på söndag.
Liza har anmält sig till utställningsseminariet i Stockholm 27-28 oktober.
Axel har meddelat tävlings & provansvariga att han ej har tid med att hjälpa till med kritiker, vi
andra får skriva mer där
Har inkommit en hel del skrivelser om personangrepp på olika medlemmar. Dom vill/har anmält
varandra hit och dit. Vi i styrelsen anser nu att vi ej kan gå in där. Är det så att en medlem tycker
att en annan har betett sig si och så, så får dessa vända sig till polisen eller disciplinnämnden om
det rör sig om sådan karaktär. Vi i styrelsen kan ej lägga i oss personliga vendettor som det här har
verkat bli.
Styrelsen anser däremot att är det fråga om hundarnas välfärd då är det vår skyldighet att hjälpa
till, vilket vi också kommer att göra.
Catrin uppdras att skicka ut en standardskrivelse till dessa som inkommit med anmälningar av
personlig karaktär.

§ 6 Tidning / Hemsidan
Petra har nu förhandlat med Jessica angående Tidningen. Jessica åtar sig att göra tidningen.
Ordförande hörde om F-skattsedel mm, så att det ej blir följder för vår klubb. Enligt detta så håller
vi då budgeten för tidningens kostnader
Tidningen kan komma ut snart, material till nästa nummer är redan på väg in.
Helena har tackat ja till att hjälpa till att korrekturläsa tidning innan tryck.
Angående Forumet: Det blir fortfarande snabbt infekterat när en sådan tråd väl kommit i gång. Axel
kan ej hålla sig ajour eftersom han ej är hemmavid som förr och kan ej gå in och ta bort
infekterade inlägg så uppdras Catrin att se till att sådana trådar dras bort från forumet. Catrin
påtalade då att hon kommer att dra bort hela tråden om den blir infekterad, och att detta även
tyvärr kommer att drabba ” rena” inlägg, så får vi se till nästa möte vad detta har lett till. Det har
blivit lite bättre periodvis, men enligt styrelsen så ligger forumet på en skör tråd pga några få
personer som ej kan hålla sakliga debatter utan måste bli personliga på ett eller annat sätt med
personliga angrepp.
§ 7 Inkomna skrivelser
– SKK 2-steg utbildn sekreterare senast anmälan 8/9/om Catrin AU
– SKK månadsbrev sedan juni tom nu – styrelseledamöterna ansvara själva för att gå ut och läsa
på SKKs sida
– SKK CS-Protokoll 2/06 & 3/06
– SKK Ultuna kurs ledhälsa/skelett hos hund kurs
– SKK PM Bragdhund efterlyses
– SKK leonberger anmäld fel klass diskvalificerats – till Gunilla
– SKK valberedningförslag
– SKK föredragningslista till sept
– SHU/medlemmar original Petra H
- SKK Namn/telenr till ordförande & sekreterare spec.klubbar m.fl.
- SKK Disciplinnämnden andra raser
- SKK´s angående logga på våra brevutskick
- SKK sund hundavel
- SKK Rastorg sthlm – förfrågan till Åsa – sent inkommet ja
- SKK My Dog inbjudan rastorg – original till Annica
- SKK Utställningar 2009
- Flertalet kritiker/mh/viltspår mm runt om, maj – okt – original till Liza och Gunilla
- Skrivelse från Zenitha & Monica
- SKK Fullmaktsröstning?
- Avelskommitten uppfödarmöte 22 oktober
- Telia
- SKK Inbjudan avelskonferens – Lena lindgren erbjuds att gå.
- Flertalet skrivelser/mail från ett fåtal medlemmar se § 5 sista stycket.

§ 8 Utgående skrivelser
Catrin uppdras att skicka ett standardsvar till berörda parter ovan.
Catrin uppdras att skicka inbjudan till Lena Lindgren.
Catrin uppdras att kontakta Sten Åkesson angående skrivelsen från Zenitha & Monica.
Catrin uppdras kontakta Helena Lutz om intresse finns att hjälpa till att göra ett tillägg på våra
brevmallar.
Liz-Beth uppdras att skicka skrivelse till xxx xxx om att klubben ej ännu fått betalning för MH som
han varit ansvarig för från 2006 trots flera påminnelser, och att detta nu leder till kronofogden om
ej betalning inkommer inom 10 dagar.
§ 9 Tävling & provkommitten.
Gunilla och Liza meddelar att utställningarna 2009 nu ligger klara – styrelsen bifaller deras förslag
till orter.
Dom ville ej ha inoff i Köping – problem att få ihop frivilliga enligt dom. Petra H hade talat med

Kerstin F på väg ner till mötet och frågat om hon kunde tänka sig att hålla i inofficiella Köping 2007,
vilket hon ville. Styrelsen biföll Petra Högbergs förslag, det är alldeles för stora intäkter som
klubben går miste om, om vi ej tar tillvara på denna inofficiella utställning som har gett oss så bra
ekonomiskt lyft i kassan.
Domare & lokal klart till Köping 2007 huvudansvariga för denna utställning blir Liza & Helena.
Kommittéer till de andra specialerna 2007 finns, men lite fler frivilliga önskas.
§ 10 Uppfödarmötet
Avelskommitten har lämnat in förslag till uppfödarmötets punkter, styrelsen ser inga hinder att
detta förslag kan gå före, styrelsen vill ha detta möte för att det ska vara för rasens bästa och om
en önskan att uppfödare & hanhundsägare ska arbeta åt samma håll vad gäller vår ras. 28 st
uppfödare och 8 hanhundsägare har anmält sig till uppfödarmötet. Petra J åtar sig handla fika mm
till deltagarna. Petra J har även tackat ja till att vara mötesordförande på mötet. Förfrågan till
Helena L om hon kan föra mötesanteckningar, om ej – någon ur den närvarande styrelsen ser till
att detta blir gjort.

§ 11 Kassör. Ekonomisk rapport & medlemshantering
Ekonomin ser bra ut. Köping inoff är den igen som gått bäst under året. Morokulien ser bra ut.
Vännäs & Björklinge pågår. Mer precisa siffror kommer till nästa möte.
§ 12 Övriga frågor
Domarkonferensen, vilket vi tagit upp under tidigare punkt Liz-Beth uppdras att ansöka medel hos
SKK då denna konferens varit ett mål sedan länge så måste vi försöka få den till stånd.
Årsmöte 25 mars, 2007 – förslag Sundsvall, styrelsen bifaller förslaget. Petra H uppdras att hitta
lämplig lokal
Axel avsagt sig att hjälpa till med kritiker, men har lovat att sammanställa årsböckerna. Vi får alla
försöka hjälpa till med kritiker, vilket en del av oss gör redan. Detta år måste vi anstränga oss så
att det blir ordning med dessa.
Kritiker från 2004 års utställningar inkommit från Mimmi, flertalet ” specialkritiker” från 2004
saknas, vilket Mimmi flertalet gånger har varit ut och efterlyst på hemsidan och forumet – där har
vi ett stort problem, ingen verkar veta var dessa finns! SKK´s samtliga utställningar för detta år
(2004) finns färdigskrivna hos sekreteraren. All statistik mm också färdig för 2004 årsbok av Lena
Lindgren.
Liza lovar ta hand om Enköpings kritiker (2006)
Catrin uppdras att få ut en kallelse till årsmötet i sista numret av LB-Nytt och på hemsidan

§ 13 Nästa möte
28 november kl 18.00, telefonmöte.
§ 20 mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse
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