Mötesdatum: 2007-08-25
Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Botkyrka 2007-08-25

§1 Mötets öppnande
Ordförande Mona Refai förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§2 Val av justerare
Petra Högberg valdes till justerare.
§3 Närvaro och frånvaro
Närvarande: Mona Refai, Tim Zedig, Petra Högberg, Cecilia Rosenqvist,
Gina Ekström-Persson och från valberedningen Marie-Louise Andersson.
Frånvarande: Helena Lutz, Chanette Söderkvist, Gunilla Hallgren och
Axel Schäring.
Till mötessekreterare valdes Cecilia Rosenqvist
§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen lästes igenom och fastställdes.
§5 Föregående möte
a) Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet från den 10 juni gicks igenom, godkändes, och lades till handlingarna
b) Uppdragslistan
Mona gick igenom alla uppdrag från tidigare protokoll för att pricka av om uppdragen är utförda.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
c) AU beslut
2 st AU beslut har tagits under perioden.
2007-06-18 Prisangivning på valphänvisningen. AU har tagit beslut om
att inte tillåta uppgivande av valppris på valphänvisningen samt att styrelsen reviderar
valphänvsiningsformuläret på nästa styrelsemöte.
Styrelsen fastställde AU beslutet.
2007-08-09 Dispens för aspiranttjänstgöring gällande Torbjörn Skaar
AU beslutade att ge Torbjörn Skaar dispens för aspiranttjänstgöring vid
utställningen i Högbo Bruk. Styrelsen fastställde AU´s beslut.
Styrelsen beslöt också att AU besluten skall skickas ut till styrelsemedlemmarna
per mail innan mötet om det är möjligt.
§6 Inkomna skrivelser
a) Ordförande rapporterar
Lena Stålhandske förfrågan om utökning av rasregister, tas upp under § 10g
Anette Edlander , förfrågan om utökning av rasregister tas upp under § 10g
Gerd Svensson om begäran av hjälp vid Sundsvallspecialen, tas upp under §10 d
Mats Hall gällande specialer och anmälningar, tas upp under §10 k
Thomas Johansson om SLBKs utställningar, tas upp under §10 k
Annika Östling om Varbergspecialen, tas upp under §10 k
Xxxx och Xxxx Xxxx, tas upp under §6b samt §16b
Catrin Eriksson om regler för hur man beter sig när man arbetar för klubben , tas upp under § 12 b
b) Hantering av personuppgifter i protokoll och på hemsidan
Styrelsen har blivit kontaktad av personer som finner sin personliga integritet kränkt på grund av
att deras namn förekommit i ett av våra protokoll. Efter påpekande från dessa personer så har
deras initialer plockats bort från det publicerade protokollet.
Samma personer som ovan har även krävt att alla deras foruminlägg skall raderas. Webmaster har
en gång tidigare utfört en sådan begäran men nu har de alltså skrivit på forumet igen (med nytt IP

nummer), och vill få även dessa inlägg raderade.
Följande text finns på Regler för inlägg på slbk.com:
När du skriver i forumet så godkänner du att ditt inlägg publiceras på slbk.com webbplats och att
alla besökare kan läsa den.
Om du av någon anledning vill att din text ska tas bort så maila webmaster en länk till sidan och
förklara vilket inlägg det gäller. Om tråden är startad av dig och flera inlägg har gjorts kommer
även de övriga berörda meddelas om att tråden tas bort.
Eftersom det gäller en stor mängd inlägg och trådar är det ett mycket digert arbete för den som
skall utföra det. Efter diskussion beslöt styrelsen att i de fall man vill få enstaka inlägg raderade och
skickar länken till webmaster så kan webmaster ta bort inlägget i mån av tid precis som tidigare.
Men att radera stora mängder av inlägg bara för att man vill motiverar inte den stora arbetsinsats
som krävs för att utföra önskan. Så länge det inte finns tungt vägande skäl som t.ex. att inläggen
är kränkande eller sekretessbelagda så får det stå kvar.
Styrelsen uppmanar återigen alla att noga tänka igenom vad de skriver innan de skriver på forum
och liknande och uppdrog åt webmaster att förtydliga Regler för inlägg på hemsidan enligt ovan.
När det gäller inskickade bilder och annat material till hemsidan så har man i och med att man
skickat in det till SLBK gett sitt tillstånd till publicering. Detta framgår på hemsidan, dock kan
formuleringen göras tydligare så att inte missförstånd sker. Tillståndet gäller från publicering och så
länge som klubben vill använda bilderna/materialet. Uppdrogs åt webmaster att förtydliga detta på
hemsidan.
c) Hantering av disciplinära åtgärder från SKK
Styrelsen kommer att fortsätta som tidigare att följa de disciplinära åtgärder som SKK kräver och
tidigare styrelsebeslut om borttagning av länkar mm vid försäljning av oregistrerade valpar eller
blandrasvalpar kvarstår.
d) Överlämnande mellan gammal - ny styrelse
Bordlades till nästa möte
§7 Ekonomisk rapport
a) Kassören rapporterar
Tim rapporterar om klubbens goda ekonomi. Hässleholmutställningen är den utställning som är klar
och den redovisar ett positivt resultat på 11.600 kr.
b) Förslag på maxbelopp för Internet/modemanvändning
Petra Högberg är idag den enda i styrelsen som använder modem och styrelsen uppdrog därför åt
henne att undersöka sina kostnader i en månad samt att därefter inkomma med förslag på
ersättning för detta. Vid nästa styrelsemöte avser styrelsen fatta beslut om maxbelopp för denna
typ av ersättning.
c) Sponsoravtal
Bordlades till nästa möte
d) SLBK´s annonsering på blocket, vovve och eniro
Tim hade i uppdrag från förra mötet att undersöka priser för klubbens ev. annonsering och kunde
konstatera att detta är dyrt för klubben. Styrelsen beslöt därför att avvakta lanseringen av SKKs
valphänvisning på Internet.
e) Övrigt
Tim önskar att styrelsen tar fram rutiner för redovisning av kvitton och inventarier efter att man
har anordnat en specialutställning. Styrelsen tyckte att det var en utmärkt idé och uppdrog åt Tim
och Cecilia Rosenqvist att göra ett förslag till nästa styrelsemöte.
§8 Förslag på arbetsordning
a) Etiska riktlinjer för styrelsefunktionär och funktionär i klubben
Bordlades till nästa möte
b) Ungdomsansvarig

Bordlades till nästa möte
§9 Unionsmötet Leonberg sept-07
a) Resa och hotell bokat
Resa och hotell är bokat för ordförande Mona.
b) Delegater
Klubben har rätt att delta med två delegater på mötet och Mona samt ev. delvis Petra Junehall
kommer att delta som representanter för SLBK.
c) SLBK’ s avgift till unionen
Årsavgiften är betald och kostade klubben 2230 kronor
d) Punkter
Mona undrade om någon hade förslag på punkter att ta upp från SLBK. Inga förslag fanns i
dagsläget, men om något dyker upp så går det bra att kontakta Mona.
§10 Utställningskommittén rapporterar
a) Hässleholm
Allt är klart och inget mer att rapportera.
b) Varberg
En protest är inlämnad och avslogs av bestyrelsen. Protesten överklagades och är lämnad till SKK.
Styrelsen avvaktar med intresse SKKs beslut i ärendet.
c) Stockholm
Idag hade vi en solig och lugn utställningsdag med mycket trevlig stämning. Inget övrigt att
rapportera i nuläget.
d) Sundsvall
Gerd Svensson har bett om hjälp då en av arrangörerna hoppat av. Petra Högberg har varit i
kontakt med Gerd och ersätter den som hoppat av.
e) Årets kritiker
Skall överlämnas till Helena Lutz. Till klubben har delvis kritiker från Varberg och Hässleholm
inkommit. Mona tar emot dessa för vidare transport till Helena.
f) Domaransökan -Lena Stålhandske, -Anette Edlander
Bordlades till nästa möte
e) Nya domare-policy
Bordlades till nästa möte
f) Rutiner kring anmälan till utställning, klubbens skyldighet/service, begäran av utländska
stamtavlor, förtydligande på hemsida och i annonser om regler.
Bordlades till nästa möte
g) Utbildning av utställningsarrangörer
Petra Högberg har varit i kontakt med SKK gällande detta och fått tag i två personer som kan
hjälpa klubben med denna utbildning. En finns i Växjö och en i Mälardalen.
Jenny Bergdahl har kontaktas och har visat intresse att ordna en träff
för utställningsansvariga. Utställningskommittén får fortsätta med sitt uppdrag att organisera denna
utbildning i klubben. Tim informerade om att hans länsklubb kommer att hålla i en sådan utbildning
och han uppmanade andra att kontakta sina länsklubbar för att höra efter om fler kommer att hålla
i en sådan utbildning. Styrelsen beslöt att skicka Mimmi Gruffman Rönnlund på den kurs som
länsklubben kommer att hålla till en kostnad av 600 kronor.
h) Specialer 2008, 2009
Styrelsen uppdrog till utställningskommittén att snarast sammanställa och presentera information
om våra specialer de kommande två åren. I presentationen skall ingå datum, plats, domare,
ringsekreterare, kommissarie, bestyrelse samt utställningskommitté så långt det är klart. Tim
föreslog att man skall skriva kontrakt med de personer som skall arbeta för våra specialer.
Uppdrogs åt utställningskommittén att ta fram ett sådant förslag på kontrakt till nästa möte.
§11 Avelskommittén rapporterar
a) Avelskonferens 11 nov-07
Några få anmälningar har hittills inkommit men det är ännu långt till sista anmälningsdatum.
b) Valphänvisningen
Mona har gett Lena Lindgren och Petra Junehall i uppdrag att ta fram fasta formuleringar för

valphänvisningen. Lena arbetar med att ta fram ett sådant formulär för valphänvisarna. Poängen är
att formuleringarna blir likadana vid publicering av valphänvisning på klubbens hemsida oavsett
vem som lägger in dem.
c) Uppfödarforumet
Det har kommit in önskemål från flera håll att uppfödarforumet endast skall vara till för uppfödare
och inte tillgängligt för hanhundsägare. En del hanhundsägare har också framfört önskemål om att
få delta på forumet.
Efter en diskussion enades styrelsen om att forumet skall ses som ett forum där man diskuterar och
hjälper varandra i frågor som rör omhändertagandet av tiken under dräktighet och valpning samt
själva uppfödningen av valparna. Styrelsen konstaterar att SKK´s definition av en uppfödare är en
person som registrerat minst en valp.
Styrelsen beslöt därefter att följa SKK´s definition av uppfödare samt att forumet skall vara
tillgängligt för Svenska leonbergeruppfödare som är medlemmar i SLBK.
Övriga uppfödningsintresserade hänvisar styrelsen till det öppna forumet där avel/uppfödning
kommer att kvarstå som ett diskussionsforum även i fortsättningen. Uppdrogs åt Mona att
informera AK samt webmaster om ändringen.
§12 Lokalombuden/Uppfödarombuden
a) Ansvarig rapporterar
Marie-Lousie Andersson rapporterade att Nicklas Lundh kommer att hjälpa Pirko Andersson i hennes
område.
Helena Lutz har avgått då det har varit svagt intresse för hennes träffar.
Douglas Filip fortsätter som lokalombud för Stockholm.
b) Övrigt
Av SNK och Liz-beth C Liljeqvist har vi fått en förfrågan om att dela monter med dem på My Dog
Show i Göteborg. Styrelsen biföll detta och uppdrog åt Marie-Louise Andersson att ansvara för
SLBK´s representation på mässan..
§13 Leonbergernytt
a) Ansvarig utgivare rapporterar
Nästa nummer håller på att färdigställas.
b) Artikel om Forumet
Bordlades till nästa möte.
§14 MH
a) MH ansvarig rapporterar
Bordlades till nästa möte
b) Utbildning
Bordlades till nästa möte
§15 Bruks, Lydnad, Vatten
a) Bruks, Lydnad och Vattenansvarig rapporterar
Bordlades till nästa möte
§16 Hemsidan
a) Data och Internetansvarig rapporterar
Bordlades till nästa möte
b) Rutiner kring foruminlägg som raderas
Mona har undersökt vilka som har rätten att radera inlägg och
vill få in rutiner för hur detta går till. Idag är det förutom webmaster, Mona, Axel och Helena från
styrelsen som kan radera foruminlägg. Petra J och Lena L från avelskommittén har också denna
behörighet. Beslutades att den som raderar ett inlägg alltid meddelar berörd person att dennes
inlägg kommer att tas bort och varför, innan inlägget tas bort. Om fler personer än den som skrivit
inlägget berörs, i en tråd t.ex., så skall även dessa personer informeras. Uppdrogs åt Mona att
meddela personer med behörighet att radera inlägg om beslutet.

§17 Guldlejonlistorna
Bordlades till nästa möte
§18 Domarkonferensen 24-25 oktober 2009
a) Inbjudan
Bordlades till nästa möte

§19 Förslag på välkomstbrev till nya medlemmar
Helena och Tim har brevet klart men på grund av tidsbrist bordlades punkten till nästa möte

§20 Uppfödarärende
Gällande bulvanförsäljning så har Gina Person varit i kontakt med SKK och även berörd
kennelinnehavare i detta ärende.
§21 Nästa möte
Nästa möte var planerat till den 6 oktober i samband med specialen i Sundsvall men styrelsen var
enig om att försöka hitta ett nytt datum så att vi kan ha ett längre möte. Uppdrogs åt Mona att
skicka ut en förfrågan om nytt datum till alla i styrelsen. Beslutades också att om möjligt även
försöka ha ett kortare telefonmöte innan nästa ordinarie möte. Mona framförde önskemål om att
styrelsemedlemmarna måste bli bättre på att svara på mailförfrågningar då det var svårt att få till
detta mötet.
§22 Mötets avslutande
Ordförande Mona Refai tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet Justerare: Justerare:

Cecilia Rosenqvist Ordförande Mona Refai Petra Högberg

