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Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte
Upplands Väsby, 2008-04-26
§1 Mötets öppnande
Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla välkomna.
§2 Val av justerare: Therese
§3 Närvaro och frånvaro
Närvarande: Gina, Mona, Helena, Gullan, Jan, Therese och Angelica.
Frånvarande: Nettan och Cecilia
Kort presentation av de nya och de gamla för Therese som inte var på förra mötet.
§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§5 Föregående möte
a) Föregående mötesprotokoll, 080323, 080323
De två protokollen gicks kort igenom, godkändes och lades till handlingarna. Beslutades att Helena
tar upp kontakten med Pirre om att lägga ut utställningskritikerna på hemsidan.
b) AU beslut 080407
Beslutet godkändes och lades till handlingarna.
§6 Sekreteraren rapporterar: Inkomna skrivelser/information från SKK
a) Sekreteraren rapporterar
- ett förslag har inkommit till Hamiltonplaketten
- Tina L: beräkningen av vinnarlistorna & regler för mest vinnande uppfödare
- SKK: info (kurs för avelsråd, påminnelse om frågan om ålersgränser i vår verksamhet, SKK/DN
inga lejon, nya lejonägare, nya medlemmar, dubbelt medlemskap, föredragningslista CS, SKK
förtjänsttecken)
- Revisorsberättelsen
- Kritiker
- Camilla: fråga om 10-kampen & forumet
- Ulrika P: MH-efterfrågan
- Mariette L: fråga om autoimmun sjukdom på leonberger
- SBK: inbjudan till träff om MH (den som ingen kunde gå på)
- Härliga Hund: erbjudande/samarbete
- Pamela A: lokalombud Västra Götaland?
- Gunilla F: adressändring
- Elisabeth H: 10-kampen
- 12 st skrivelser har tillkommit till den tidigare skrivelsen om en av klubbens funktionärer.
b) Sekreterare under maj
Helena lägger ut en notis på hemsidan om att hon är bortrest i maj och inte kan svara lika snabbt
på mailen. Brådskande ärenden hänvisas till övriga i styrelsen. Uppdrogs åt Mona att vara ny
mottagare för anmälningar till RAS-mötet.
c) Övrigt
De 12 nya skrivelserna diskuterades och vikten av att hantera kritiken på rätt sätt lyftes fram. Efter
att ha utbytt idéer och tankar beslutade styrelsen att utse två personer som får jobba vidare med
skrivelserna för att utreda ärendena. Styrelsen uppdrog åt Therese och Gullan att ta sig an
uppgiften att granska uppgifterna i skrivelserna och att redovisa resultatet av detta på nästa
styrelsemöte. Fokuset för deras utredning är att i första hand finna ut om ev. brott mot SKK’ s
och/eller SLBK’ s regler skett.
§7 Kassören rapporterar: Ekonomisk rapport
a) Kassören rapporterar

Det har visat sig att klubben har räkningar som har gått till inkasso utan styrelsens medvetande.
Jan jobbar med problemet för fullt. Vidare finns behov av uppdatering av redovisningsprogrammet.
I dagsläget kan inte Jan använda programmet. Styrelsen beslutade därför att Jan får köpa
uppdateringar om så behövs. Styrelsen beslutade även att om det är så att en helt ny version av
programmet måste inköpas så kan beslut om inköp ske via ett AU beslut.
b) E-redovisning/Klubbenskort/rutiner vid räkningar
Mona efterfrågar återigen möjligheten att ha e-redovisning för klubbens båda konton. Just nu kan
hon bara se det ena kontot. Uppdrogs åt Jan att ordna det .
Uppdrogs åt Mona att undersöka om det finns fler Visakort utöver det som Mona har. Jan föreslår
att vi ser över en del av våra rutiner när det gäller ekonomin, bl.a. vill han att vi attesterar
räkningar för att underlätta fakturahanteringen. Jan påpekar också att det är bra att alltid ta en
kopia på sina kvitton och sin räkning innan det skickas till kassören, brev försvinner tyvärr ibland
både via post och via e-post. Beslutades att Helena tar med reseräkningsunderlag till alla
styrelsemöten.
c) Revisorernas påpekanden
Mona överlämnade sitt originalexemplar av revisorsberättelsen till Jan, vilken får i uppdrag att se
till att vi åtgärdar de brister som revisorerna lyft fram.
d) Minskade intäkter p.g.a. WDS
Eftersom SKK tar ut en del avgifter för arrangemanget så kommer SLBK att göra en mindre vinst än
vanligt på ” Stockholmsspecialen” . Jan får i uppdrag att se över vilka konsekvenser det får i vår
budget och rapportera om det på nästa möte.
e) Övrigt
När det gäller återbetalningar av anmälningsavgifter till prov eller utställning så skulle det inte
skada att få till ett förtydligande på hemsidan om den administrativa avgiften som klubben tar ut.
Det står ju tydligt i SKK’ s utställnings- och championatbestämmelser, men det behövs tydlig info
även när det gäller inbetalningar till MH och då bör vi ha en direktlänk till den informationen på
SBK’ s hemsida. Uppdras åt Helena att be webmaster göra förtydligandet på hemsidan.
§8 Ordförande rapporterar
a) Presentation av styrelsen på hemsidan och i tidningen (15 maj!)
Mona uppdrar till de nya i styrelsen att lämna in en skriftlig presentation, gärna med foto, till
tidningen och till webbis. Senast 15 maj!
b) Ordförande har ordet
Mona kommer att skriva om att vara förtroendevald, klubbens funktionärer, etik och lite om hur vi
ser på anonymitet på hemsidan samt i tidningen.
c) Övrigt
Vatteninstruktören som klubben utbildat under förra året hörde av sig och hon kommer att ta
kontakt med Lena S, Vattenansvarig, för vidare planering av aktiviteter inom SLBK.
Uppdrogs åt Therese att kontakta även Axel S för att fråga om han är färdigexaminerad på sin
vattenfigurant-utbildning. Styrelsen diskuterade kring att klubben bekostar deltagandet på vissa
utbildningar i syfte att det skall gagna klubbens verksamhet. Styrelsen ansåg att det är rimligt att
personer som utbildas på klubbens bekostnad gör någon form av motprestation för klubben. För att
det inte ska bli oklarheter kring vad som gäller beslutades att vi gör ett enklare kontrakt för detta.
Uppdrogs åt Therese att formulera ett förslag på hur ett sådant kontrakt kan se ut och innehålla.
§9 Utställningskommittén rapporterar
a) Rapport Specialer:
Kritik har nått styrelsen kring styrelsens sätt att hantera kritiken som inkommit mot ansvariga för
Köpingspecialen. Styrelsen anser dock att kritiken framfördes och diskuterades grundligt vid
aktuellt styrelsemöte. I protokollet finns dock inte kritiken redovisad i detalj, vilket styrelsen inte
heller fann nödvändigt.
b) Årets kritiker
Vi behöver hjälp med att skriva in årets kritiker. Kanske har vi några medlemmar som är
intresserade av att jobba för klubben? Uppdrogs åt Helena att lägga ut en notis på hemsidan där vi
efterfrågar hjälp med detta, samt att lägga in en blänkare i tidningen om det. Gina står som
kontakt person.
d) Utbildning av utställningsarrangörer

Förslag på kontrakt för utbildade utställningsarrangörer inom klubben presenterades. Kontraktet
godkändes efter smärre justeringar och skall hädanefter användas. Uppdrogs åt Gina att skicka ut
dem till berörda samt till Helena att införa det i SLBK´s arbetsordning.
e) Rutiner på SLBK´s utställningar
Vi gick igenom förslaget på dokumentet ” Till ansvarig för Leonbergerklubbens utställningar” .
Dokumentet godkändes efter några justeringar. Beslutas att Helena mailar ut dokumentet (inkl
bilagor) till utställningskommittén och till ansvariga för kommande specialer samt inför det i SLBK´s
arbetsordning.
Det rådde osäkerhet i styrelsen för hur reglerna för utställningarnas kommissarier skall tolkas.
Uppdrogs åt att Helena dubbelkolla med SKK vad som verkligen gäller.
f) Inköp av Handbok för utställningsansvariga
Klubben har nu 3 ” rejäla” ex av handboken. Angelica och Gullan tar hem varsitt ex. inför
kommande specialer. Helena behåller ett ex. hemma för klubbens förvaring. De som redan har
utbildat sig till certifierad utställningsarrangör har fått ett ex. av handboken vid utbildningen.
Tanken är att dessa böcker skall cirkulera inom klubben så att de som arrangerar en utställning
alltid har ett ex tillgängligt.
g) Inköp av katalogskrivarprogram
Petra H har börjat använda programmet och är mycket nöjd. Det kommer att bli en stor hjälp
framöver vid katalogarbetet.
h) Kommande Specialer
1 juni Motala: Gina rapporterar att allt verkar lugnt, domare är klart.
2 juli WDS circuit: Cilla är inte här idag, men styrelsen konstaterar att oklarheter finns om huruvida
klubben får ha ett informationsbord och saker till försäljning på WDS samt på WDS circuiten.
Uppdrogs åt Cilla att ta reda på detta.
2 augusti Sveg: Gullan rapporterar att allt verkar lugnt, domare är klart.
14 sept Värnamo: Ingen ansvarig i styrelsen har ännu utsetts, men Mona rapporterar att allt verkar
lugnt.
i) Guldlejonlistorna
Tina L har inkommit med en fråga om vad som gäller poängmässigt på guldlistorna om två hundar
får samma poäng. Denna fråga var uppe på årsmötet redan 2006, men reddes aldrig ut. Beslutades
att vi lägger till i reglerna för guldlejonlistorna (alla vinnarlistorna i klubben) att vid samma
slutpoäng är det den hunden med poäng från minsta antal tävlingstillfällen som vinner. Är det
samma poäng på samma antal utställningar så delas placeringen. Beslutas att Helena ser till att
detta uppdateras på hemsidan och att reglerna läggs in i arbetsordningen.
j) Utställningar 2009, 2010
Gullan lämnar över info om 2009 och 2010 års specialer till Gina, tillsammans med redan tilltänkta
förslag på ansvariga.
§10 Avelskommittén rapporterar
a) Ansvarig rapporterar
Mona föreslog ett namnbyte på klubbens avelskommitté. Förslaget är en anpassning till den
benämning som SKK använder, nämligen ” avelsråd” . Avelsrådet består av ett antal
avelsfunktionärer som tillsammans utgör klubbens avelsråd. Eftersom SKK´s centrala kommitté
kallas SKK/AK är det lätt att en förväxling sker. Styrelsen tyckte förslaget var bra och beslutade att
godkänna det. Uppdrogs åt Mona att meddela ändringen till Leonbergernytt och till hemsidan.
b) Avelskonferensen ekonomiskt bidrag
Inga pengar har kommit än men SKK/AK har möte 4 april, och vi hoppas de har behandlat vår
redovisning då så att vi kan få våra pengar.
b) Nya medlemmar i kommittén
Avelsrådet (Mona och Petra J) föreslår Eva O som ny avelsfunktionär i avelsrådet. Eva O har
tidigare erfarenhet som avelsråd inom rasklubb och har goda kunskaper i SKK´s avelsdata, rasdata
samt i programmet Lathunden. Beslutas att Eva O blir ny avelsfunktionär i avelsrådet. Styrelsen
anser att avelsrådet gärna bör bestå av ytterligare en person, och styrelsen uppdrar till Mona att
komma med förslag på lämpliga och intresserade personer.
c) Plan för RAS revidering/Medlemsmöte 11 maj
Det är ett svagt intresse för RAS-mötet i maj. Kanske för att det krockar med utställning samma
dag och även med lydnadslägret. Just nu är 7 anmälda till mötet. Efter diskussion beslutades att

det ska vara minst 20 personer anmälda till mötet, annars ställs det in och annan lösning får hittas.
Uppdras till Mona att skriva i Leonbergernytt och på hemsidan om vad revideringen av RAS innebär
och vad det är som ska göras på medlemsmötena om RAS samt också redogöra för de tidigare
förslag som har inkommit om ändringar i RAS. Uppdrogs också åt Mona att via enkät på hemsidan
be om medlemmarnas åsikter kring de förslag som redan inkommit angående RAS-revideringen.
Nästa RAS möte kommer troligen att genomföras i Gävle/Sandviken, i samband med utställningen i
Högbo den 6/9-08. .
d) Valphänvisningen
Ett förslag har inkommit om att ha gratis valphänvisning för klubbens uppfödare. Istället tas en
avgift på 200 kr/år för alla uppfödare som vill stå med på uppfödarlistan. Avgiften betalas oavsett
om man har fyra eller inga valpkullar det året. På så sätt blir det mindre administration för klubben
och även för uppfödarna själva. Idén ansågs bra men styrelsen uppdrog åt Mona att stämma av
med uppfödarombuden om vad de anser om förslaget innan styrelsen tar beslut i den frågan.
Valphänvisning via telefon diskuterades också. Styrelsen vill gärna ha kvar den, även om det är
väldigt få som ringer. Styrelsen anser att det är en service för de medlemmar som inte har tillgång
till Internet och att det därför ska vara kvar. Styrelsen skulle helst vilja ha en valphänvisare som är
kunnig om rasen men inte själv är aktiv uppfödare eller hanhundsägare, på så sätt undviker man
framtida anklagelser om opartiskhet. I dagsläget fanns inga förslag på sådana personer, och val av
valphänvisare bordlades därför till nästa möte. Tills vidare sker därför valphänvisning via telefon till
SKK’ s valphänvisning.
Uppdras åt Helena att meddela Hundsport ändringarna i vår annons när det gäller det nya
avelsrådet samt vår valpförmedling via telefon.
e) Ögonhälsa SLU
Petra J har lovat att inkomma med en rapport från kursen till nästa nr av LB Nytt.
§11 Årsmötet
a) Ordförande rapporterar
Det var ett lugnt och trevligt årsmöte. Synd att pokalerna inte hann komma fram till mötet.
Uppdrogs åt Helena att lägga ut en blänkare på hemsidan om att man kan vända sig till Cilla för att
få sin pokal.
b) Uppdrag från årsmötet till styrelsen, Årets Uppfödare
Inlämnat förslag på poängräkningen till den framtida tävlingen årets Uppfödare godkändes.
Tävlingen pågår under 2008 och poäng får tillgodoräknas retroaktivt fram till idag. Uppdrogs åt
Helena att skicka reglerna till Tina, Angelica och Pirre.
c) Medlemsavgift för utlandsboende
Uppdras åt Angelica att kontrollera kostnaden för att skicka klubbtidningen till utländska
medlemmar. Helena har kollat av registret och just nu är det 35 tidningar som skickas utanför
Sverige. Hanteringen av fria ex av tidningen till ordföranden i andra leonbergerklubbar behöver ses
över, så att sändlistan uppdateras årligen. Uppdras åt Helena att kontrollera att årets sändlista är
korrekt.
§12 Lokalombuden/Uppfödarombuden
a) Ansvarig rapporterar
Styrelsen har fått in två intresseanmälningar av personer som vill ta över uppgiften som
lokalombudsansvarig: Styrelsen beslutade att utse Anna P som ny lokalombudsansvarig. Uppdrogs
åt Mona att meddela berörda.
b) Nytt lokalombud
Två medlemmar har visat intresse för att bli lokalombud i Västra Götaland. Styrelsen beslutade att
utse Pamela A som nytt lokalombud för Västra Götaland. Uppdrogs åt Mona att meddela berörda.
c) Genomgång av alla lokalombud/uppfödarombud
Diskuterades att alla lokalombud bör bli tillfrågade om de vill fortsätta sitt uppdrag även detta
verksamhetsår. Uppdrogs åt lokalombudsansvarig Anna P att ringa runt till alla lokalombuden för
att få en aktuell status. Uppdrogs åt Helena att kontakta Anna P om detta.
Uppfödarombudsansvaret får fortsätta att ligga kvar på lokalombudsansvarig, d.v.s. Anna P, men
styrelsen söker efter någon frivillig som vill ta sig an uppgiften som uppfödarombudsansvarig.
Uppdrogs åt Helena att ordnar en förfrågan på hemsidan och en till tidningen.
d) 10-kampen

Materialet om 10-kampen har nu kommit ut på hemsidan och kommer även att visas i kommande
nr av LB Nytt.
e) Hemsidor för lokalombud
Angelica erbjuder sig att gratis skapa hemsidor åt lokalombuden så att alla lokalombuden kan få ut
informationen via en hemsida. Uppdrogs åt Angelica att kontaktar Anna P om detta.
f) Övrigt
Tidigare beslut om att ta bort länkningen till uppfödare från lokalombudens hemsidor får ses över
av nya lokalombudsansvarig. Det kanske finns ett system som man kan använda som gynnar
uppfödarna, utan att det bli för krångligt att uppdatera.
§13 Hemsidan
a) Data- och Internetansvarig rapporterar
Ingen ansvarig har utsetts, och styrelsen bordlägger ärendet tillsvidare.
b) Webbis rapporterar
Pirre hade inget att rapportera.
c) Resultat utländska framgångar
En förfrågan om användningen av ” Resultat från utställningar utomlands” på hemsidan, har
inkommit. Styrelsen beslutade att denna resultatlista kan vara till för svenskägda hundar och även
för svenskuppfödda hundar som bor utomlands. Uppdrogs åt Helena att svara på förfrågan.
d) Medlemsundersökning
Styrelsen provar nu att genom olika typer av undersökningar via hemsidan mera aktivt ta del av
medlemmarnas åsikter och idéer.
§14 Leonbergernytt
a) Ansvarig utgivare rapporterar
Mona har varit i kontakt med Jessica om kommit överens om att hon även gör layouten för LB Nytt
nr 2.
b) Ny redaktör
Angelica Klavbäck har tackat ja till att vara ny redaktör för tidningen och laddar för fullt för nr 2.
Det är mycket att sätta sig in i som ny redaktör och vi får alla hjälpas åt nu med första numret.
c) Ny layoutare sökes
Ny layoutare sökes fortfarande till tidningen. Tills vidare får vi lösa nummer för nummer med
Jessica som gjorde senaste numret av tidningen, men det är förstås dyrt för klubben att behöva
betala för att få ut tidningen. Gina hade förslag på ny layoutare. Uppdrogs åt Gina att tillfråga
föreslagen person.
§15 Materialansvarig
a) Ansvarig rapporterar
Mimmi har tackat ja till att fortsätta som materialansvarig även i år.
b) Köpstopp
Mona har meddelat materialansvarig att tillfälligt inköpsstopp råder. En hel del material inhandlades
under föregående år och nu bör vi satsa på att sälja undan det vi har i lager först och främst.
Styrelsen höll med och godkände beslutet.
c) Framtiden?
Styrelsen har redan tidigare diskuterat om huruvida det är ekonomiskt försvarbart att klubben
finansierar en materialförvaltare som åker runt på alla specialer för försäljning med tanke på hur
lite klubben tjänar på försäljningen. Självklart vill vi få saker sålda och synas, men det får inte bli
hur dyrt som helst med resekostnaderna. Vi vet ännu inte om det är ok att klubben säljer saker vid
WDS circuiten. Om vi får sälja klubbens saker där så vill vi gärna finnas representerade. Styrelsen
beslutade därför att klubbens material ska finnas till försäljning på specialerna i Stockholm (om vi
får!) och i Sveg, men inte på specialen i Motala. När det gäller specialen i Värnamo i höst så
konstaterade styrelsen att försäljningen där måste ge en vinst på 2.500 kr för att inte ge ett minus
i klubbens kassa. Uppdrogs åt Mona att fråga materialförvaltaren om hon är intresserad av att åka
till Värnamo med förutsättning att försäljningen ger en vinst som överstiger reskostnaden dit.
§16 Årsböckerna
a) Extra nummer av tidningen
Vi har ju inte längre de gamla vanliga årsböckerna utan har tidigare beslutat att det i stället i år ska

göras ett extra nummer av tidningen som ska gå ut till alla medlemmar och den ska ha samma
innehåll som tidigare årsböker, fast utan kritikerna, då dessa istället ska komma ut på hemsidan.
b) Ansvarig?
Projektet med att sammanställa det extra numret av tidningen i år = den nya årsboken, behöver en
ansvarig. Förslag på en person utanför styrelsen kom upp. Uppdrogs åt Mona att tillfråga berörd
person.
§17 Bruks, Lydnad, Vatten
a) Bruks, Lydnad och Vattenansvarig rapporterar
Therese Hällström är ny ansvarig för kommittén. Therese har kollat upp bestämmelser kring att
arrangera officiella lydnadsprov i samband med utställningar och det räcker med att ansöka om det
en vecka innan. Om man vill arrangera ett lydnadsprov som inte är i samband med utställning så
måste man ansöka om det senast den 1/6 året innan. Kravet på lydnadsproven är dock att de är
öppna för alla raser och att de står med i SBK’ s tävlingskalender. Uppdrogs åt Therese att
kontrollera om vi kan hålla lydnadsprov i samband med Svegspecialen. I så fall startar
lydnadsproven direkt på morgonen i samband med valparna.Therese har även kollat upp
bestämmelser kring att arrangera officiella vattenprov. Det får bara Newfoundlandshundklubben
arrangera, men vi kan förslagsvis arrangera vattenprov i samarbete med
Newfoundlandshundklubben.
SLBK får inte heller arrangera egna viltspårsprov, men vi kan göra andra aktiviteter som har med
viltspår att göra.
Uppdrogs åt Therese att ta över tidigare uppdrag om att se över ansökan om
vattenprovschampionatet som vi fick avslag på under 2007. Therese tar kontakt med Kjell B/SKK i
frågan.
b) Viltspåransvarig
Marie-Louise Andersson har tackat ja till att skriva om Viltspår i Leonbergernytt.
c) Viltspårprotokoll, vart ska de skickas
Uppdrogs åt Gina att kontrollera med SBK och tills vidare lämnas protokoll över till Therese.
d) Nya medlemmar i kommittén
Lena Svensson fortsätter som vattenansvarig och Marie Billkvist som bruks- och lydnadsansvarig.
e) Lydnadslägret 9-11 maj
Lägret är fullt även om det stora antalet anmälningar minskade efter betalningsdatumet gick ut.
f) Övrigt
Therese efterfrågar en budget för Bruks-, Lydnad- och vattenkommitténs aktiviteter. Styrelsen såg
positivt på att göra en sådan. Uppdrogs åt Therese att inkomma med ett förslag på budget.
§18 MH
a) MH ansvarig rapporterar
Mona meddelade att Cilla är tillfrågad och har tackat ja. Styrelsen beslutade att utse Cilla till ny
ansvarig för MH kommittén.
b) Nya medlemmar i kommittén
Föreslagna namn på ev. nya medlemmar finns. Uppdrogs åt Cilla att tillfråga dessa om intresse.
c) SBK´s träff om MH
Mona har varit i kontakt med SBK och bett att de skickar information från träffen till oss, då ingen
från styrelsen kunde delta.
d) MH Täby 13 april
Helena hoppade in som ansvarig från klubben och MH’ t blev fullt, men tyvärr kunde en hund inte
delta pga att chippet inte kunde avläsas.
e) Plats och tid för kommande MH under 2008
Helena har varit i kontakt med Skara BK och Täby BK för att spika två datum för MH i sommar och
höst, men det är ” svårflirtade” herrar. Helena lämnar därmed över jagandet till Cilla som ny
ansvarig och skickar över MH-pärmen till Cilla. Styrelsens mål är att arrangera minst fem MH under
2008, i klubbens egen regi.
f) MH protokoll, vart ska de skickas?
Uppdrogs åt Gina att kolla med SBK.
g) Övrigt
SLBK arrangerar ett MH i Sollefteå 5/5. Det verkar vara fullt, men Helena dubbelkollar om plats

finns kvar och lägger i så fall ut info om det på hemsidan.
§19 Rapport Föreningskommitténs möte 5/4-08
a) Angelica rapporterar
Uppdrogs åt Angelica att putsa till sina minnesanteckningar från SKK/FK’ s möte och ta med dem i
tidningen, samt lägga ut dem på hemsidan.
§20 Arbetsordningen
a) Etiska riktlinjer för medlemmar och funktionärer i SLBK
Detta är en punkt som styrelsen vill diskutera men som tiden inte har räckt till för på mötena.
Styrelsen uppdrog därför till Gina och Angelica att komma med ett förslag på etiska riktlinjer och
presentera dem på nästa möte.
§21 Medlemsrekrytering
a) Gratis medlemskap?
Angelica tipsade om att Eng. Bulldogklubben hade haft 1 års gratis medlemsskap för nya
medlemmar och att det varit väldigt positivt för deras klubb. Ca 90 % av de nya
gratismedlemmarna stannade kvar som medlem efter årets slut. Kanske vore detta något för SLBK?
Styrelsen tyckte idén var bra men då vi nyligen har börjat med att erbjuda nya leonbergerägare ett
rabatterat medlemskap, så låter vi det systemet provas en tid till innan vi ser över ytterligare
förändringar i medlemserbjudandet.
§22 Ungdomsmedlemmar
a) Ungdomsansvarig i klubben?
Angelica meddelade att hon gärna ser en ny ungdomsansvarig i klubben. Styrelsen ser gärna att
det är en ung person. Uppdrogs åt Therese att tillfråga föreslagen person. Den ungdomsansvarige
har till uppgift att skriva på Leonbergernytts ungdomssida.
b) Junior Handling tävling
Angelica hade förslag på att SLBK skulle kunna ha en intern juniorhandlingtävling. Styrelsen tyckte
idén var bra och uppdrog till Gina att göra ett förslag på regler för en sådan tävling samt att lämna
förslag på vilka aktiviteter vi skulle kunna erbjuda i klubben inom Junior Handling.
§23 Övrigt
Gina har fått positivt utlåtande om rasen och arrangemanget från Mia S efter hennes bedömning av
valparna på Köpingspecialen.
Helena har fått in ett erbjudande från tidningen Härliga Hund som erbjuder
sponsring till våra specialer eller en liten summa till klubbkassan mot att de får hyra vårat
medlemsregister för tidningserbjudanden. Efter en kort diskussion beslutade styrelsen att tacka nej
till erbjudandet eftersom betalningen var liten och vi inte vet om medlemmarna vill att vi lämnar ut
deras uppgifter för kommersiella syften. Uppdrogs åt Helena att meddela Härliga Hund.
§24 Nästa möte
Förslag på datum den 15/6 eller den 22/6 i Gävle. Vi kör på det datumet då flest kan. Men vi
beslutar via mail då alla inte var närvarande på mötet.
§25 Mötets avslutande
Ordföranden Mona Refai tackade alla för ett långt givande möte och förklarade mötet avslutat.
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