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Närvarande: Liz-Beth Carlsson Liljeqvist, Axel Schäring, Annika Östling, Catrin Eriksson, Petra 

Högberg, Liza Darmell 

 

Frånvarande: Gunilla Hallgren 

 

Inbjudna: Marie-Louise Andersson (valberedning & Redaktion) 

 

 

§ 1 Mötet öppnas 

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

 

§ 2 Val av justerare 

Annica Östling 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställdes 

 

§ 4 Föregående mötes protokoll 

Rickard har lämnat över materialförvaltningen till Mimmi 

MH ordnat i södra Sverige av Liz-Beth 

 

§ 5 Ekonomisk rapport 

Revidering pågår. Petra informerade om lite nya rutiner för henne. 

Ekonomin gicks igenom lite. 

Alla utställningar under året gick +. 

Alla har jobbat på bra med utställningarna under året. 

Konto ansökt som öppnas för kommande besparing till domarkonferens 2009 

50 000 år/till detta konto tom 2008 (150 000) styrelsen godkänner detta. Kassören arbetar vidare 

med kontot. 

 

§ 6 Inkomna skrivelser 

SKK Disciplinnämnden xxx Kennel tilldelats varning. 

På förekommen anledning fräschade ordföranden upp informationen det som sägs i styrelserummet 

ej hamnar utanför dörren. Det som är offentligt från styrelsemötet protollsförts och läggs ut på 

hemsidan. 

 

§ 7 Rapporter 

Uppfödarmötet 

Styrelsen gick igenom uppfödarmötets anteckningar angående RAS. 

Underlaget från uppfödarmötet är värt att arbeta vidare på inför förnyelsen på RAS. Det vore bra 

med en genomgång av exteriörresultaten 

Petra. H uppdras att vara MH- ansvarig. Petra tillsammans med Annika står till förfogande för 

hundägare och uppfödare att vara behjälpliga att göra ett MH. 

Ett statististikt underlag behövs gå igenom av alla punkter i RAS, lämpligt att göra detta inför 

förnyelsen av RAS. Detta arbetas fram av avelskommiten. Vi från styrelsen anser inte att vi ska in 

och peta i RAS i förväg, utan ta detta vid revidering av RAS.  

Styrelsen beslutar att vid två specialer under år 2007 ska mankhöjden på leonberger över 24 

månader mätas, förslagsvis Hässleholm och Sundsvall. 

Catrin skickar en kopia till Jenny och Gerd av detta beslut. 

Styrelsen bifaller förslaget med att ha lokala områdeskommittéer för uppfödare och hanhundsägare 

i olika regioner.  

 



§ 7b Valberedning 

Marie-Louise berättar läget inför årsmötet, hur läget just nu ligger till. Ovanligt lite förslag till 

valberedningen detta år enligt Marie-Louise. Valberedningen lägger förslagen på namnen på 

hemsidan när det är klart. Valberedningen har sitt möte i morgon, det som saknas just nu är 1: e 

revisors posten.  

 

§ 8 Tidningen & Redaktion 

Marie-Louise berättar läget för tidningen. Design och sammansättning är viktig. 

Tidningen är viktig för klubben.  

Marie-Louise är villig att fortsätta med tidningen så som hon gjort tidigare. 

Tidningen anpassas till inkommet material. Konstateras att det är hög och lågsäsong inom 

hundvärlden, varav vissa säsonger är det mycket mer att skriva än andra tider. Marie-Louise får i 

uppdrag att kolla med tryckeriet om det går att göra tidningen i Word och i vilka program man kan 

göra det i. 

Dom som arbetar med tidningen är i dag Therese Hult, Helena Lutz och Angelika Klavbäck och 

Marie-Louise. 

Marie-Louise ger rapport så fort som möjligt via mail.  

Redaktörsposten ej avlönat uppdrag 

 

§ 9 Hemsidan 

Uppfödarforum. Axel och Pirre har tittat på detta. Pirre har hittat ett ” forum”  som ej ser ut som 

vårat på klubbens hemsida, hon menar att detta är möjligt att fullfölja.  

Styrelsen bifaller inrättande av detta ny uppfödarforum om avelskommitten vill åta sig att 

kontrollera att detta sköts. De som kommer att få tillgång på detta forum är hanhundsägare på 

hanhundslistan och uppfödare som är medlem i klubben. 

 

Info: Axel har gjort en Ipspärr på en leonbergerägare som har gjort mycket grova på övergrepp på 

en del i styrelsen. Denne leonbergerägare har bett att få spärren bortplockad. Styrelsen är enig att 

denna ej ska plockas bort, utan denne kan återkomma med en förfrågan om ett år. NN har enligt 

beslut ej har rätt att beviljas medlemskap SKK eller ngn SKK-organisation utan prövning hos SKK  

 

Axel uppdras att ordna att det finns tips på bra badställen och bra hotell där man är välkommen 

med sin hund som ska läggas ut på hemsidan, varvid medlemmarna kan fortsätta lägga ut ställen 

dom har vetskap om. 

 

§ 10 Årsboken 

Styrelsen Fortsätter med årsböckerna i digital form och att om intresse finns så ska 

materialförvaltaren kunna trycka upp i pappersform. Axel uppdras att ta 2003 årsböcker 

 

§ 11 Övriga frågor 

 

Utbildning 

Liz-Beth informerade om vattenkurs, förkunskap att ha tävlat i vatten  

Axel i norr och en från Sthlm trakten om intresse finns. Klubben betalar kursen + resersättning 

gengäld så ska denna person ställa upp för klubben gratis 

(logi och reseersättn ingår) Grundläggande kurs hos hundakademin i inlärningsteknik, det är en 

tvådelad kurs del 1 20071012-20071014 avgift 1800 kr + boende resa, styrelsens förslag är att 

Lena Svensson får denna och att klubben avsätter 3500 kr på detta/ per år. Lena har tackat ja. 

 

uppdrag från föregående årsmöte 

Beräkning av BIG & BS poäng är gjord och tävling & provkommittén har även gjort en premiering 

på placerade lejon på hemsidan. Uppdrag ses då som fullgjort av styrelsen 

 

Uppdrag till årsmötet 

Proposition angående höjd medlemsavgift 

Vattenchampionat ansökt hos SKK 

 



Sundsvall Skönsberg 25 mars kl 12.00. 

Styrelsemöte före kl 10.00 

Middag tillsammans på lördagskväll. 

 

Förtjänsttecken & andra priser  

Vi hjälps åt att få in namn till presentkort. 

Alla uppdrag utförda. 

 

Kennel anmälan 

Liza informerade att hon fått in ett samtal om en kennel som använt en tik som är 14 månader vid 

parningstillfället. Catrin uppdras att ta kontakt med kenneln för att höra huruvida dom varit i 

kontakt med SKK angående denna parning och om dom ej varit i kontakt med SKK, så kommer en 

anmälan att lämnas in till kennelklubben. 

 

Domartillsättning 

Genomgicks hur rutinerna ser ut, och dessa fungerar tillfredställande. 

 

ADSL 

Styrelsen beslutar att betala 3 månaders avgift av ADSL åt ordföranden under 2006, summa 997 

kr. 

Styrelsen var enig i sitt beslut. 

 

§ 12 Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Catrin Eriksson 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

Ordföranden/Liz-Beth Carlsson Liljeqvist 

 

 

 

Justerare: 

 

 

 

Annica Östling  

 


