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Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens Ordinarie styrelsemöte
Teckomatorp 2009-06-06
§41 Mötets öppnande
Ordförande Ann Johansson hälsade alla välkomna
§42 Närvarande/Frånvarande
Närvarande: Ann Johansson, Pamela Abrahamsson, Linda Toftehag, Olle Hjerpe, Jenny Bergdahl
Frånvarande: Cecilia Rosenqvist, Sanna Johansson, Nicklas Lundh, Jean Swärd
§43 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§44 Val av justerare:
Pamela Abrahamsson och Jenny Bergdahl
§45 Föregående protokoll nr 03-09
Föregående protokoll ej färdigjusterat vid datum för mötet.
§46 Ordföranden rapporterar
a) Det har kommit ordföranden till kännedom att det finns en prenumeration på tidningen
Hundsport Special som fortfarande skickas till person som för tillfället ej är aktiv som
förtroendevald. Kassör Olle Hjerpe kollar upp betalning på prenumerationen samt Sekr. Linda
Toftehag kontaktar ansvarig på SKK för att få förteckning på vem som får tidningen skickad till sig.
b) Uppdragslista – Ann Johanssson gick igenom uppdragslista på uppdrag som
styrelsemedlemmarna ålagts att utföra.
§47 Sekreteraren rapporterar
a) Vidareutbildning domare - Martin Johansson – 68/09 – Skrivelse inkommit om att utbilda sig på
Leonberger. Styrelsen ser positivt på ansökan och beslutade att bifalla ansökan. Domaransvarig
Sanna Johansson ges uppdraget att meddela Martin Johansson. Ytterligare en ansökan om att
utbilda sig till domare på leonberger har inkommit. Denna gällande Svante Frisk. Styrelsen
beslutade att även bifalla hans ansökan.
b) Veronika Kvistrum inventarielista – 69/09 – Ann Johansson kontaktar Veronica Kvistrum
angående densamma.
c) Viltspårplaketter – 70/09 – prisuppgift genomgicks
d) Seminarie för utställningsansvariga – 72/09 – Material har blivit skickat till Gina Ekström
Persson. Sanna Johansson har tagit materialet från Larv utställningen. Sanna Johansson inte
närvarande på mötet därför kunde inte materialet gås igenom. Bordlades.
e) Återkallande av DN ärende – 73/09 – Styrelsen har i samråd med SKK Disciplinnämnd
återkallat ärendet.
f) Skrivelse Catrin Eriksson – 74/09 – Efter genomgången skrivelse beslutades att Linda Toftehag
sammanfattar styrelsens svar och skickar till Catrin Eriksson. Beträffande medlemskap vid
utställning gäller: ” ska vara medlem i Svenska Leonbergerklubben eller dess motsvarighet i det
land ägaren är mantalsskriven” .
g) Skrivelse Sanna Johansson - förslag om att ta fram en beskrivning om hur en leonberger
skall/får lova att ansas inför utställning – 76/09 – Styrelsen beslutade att ge uppdraget till Sanna
Johansson att utforma ett förslag på sådan beskrivning.
h) Skrivelse nr 2 Catrin Eriksson – 77/09 – Linda Toftehag sammanfattar styrelsens svar och
besvarar.
i) Skrivelse ang. rosetter – A Klavbäck – 81/09 - Lästes
j) Skrivelse Liza Darmell – 82/09 – Linda Toftehag sammanfattar och besvarar.
k) Information från SKK
a. Rev. Regler och anvisningar för Ringsekreterare - 009/09
b. Avliden finsk domare – Anja Puumala - 011/09

c. Protokoll CS – 013/09
d. Nya rutiner SKKs medlemshantering – 04/09
e. DN ärenden – Inga ärenden rörande Leonberger
f. Remiss agilityregler – 017/09
g. SRD – 47 raser 019/09
h. Utvärdering hälsoprogram – 020/09
i. Sunda friska rashundar – 021/09
j. SKK hänvisningsstopp – 023/09
k. Dagordning/föredragningslista CS 03/09 – 024/09
l. Information uppfödarutbildnig – 025/09
m. Medlemsundersökning SKK – 026/09
n. Maxantal för domare att döma – 027/09
§48 Kassören rapporterar
Olle Hjerpe redogjorde för klubbens ekonomiska läge. Klubbens ekonomi är fortfarande god. Hela
resultatet från Stockholmsutsällningen är inte färdigt, men man kan ändå konstatera att
utställningen gick med god vinst.
Begäran om reseersättning från Catrin Eriksson: Enligt SKKs policy är resersättning utbetald och
klar.
§49 Övriga rapporter
Önskan om att medlemsansvarig Jean Swärd rapporterar aktuellt medlemsantal vid varje möte.
Styrelsen beslutade att det skall göras.
Pamela Abrahamsson åtar sig att kolla upp pris på 2 st laptop.
§50 Kommittéer
Avelskommittéen: Hur går det med arbetet med domarkonferensen i höst? Styrelsen gav uppdraget
åt Linda Toftehag att skriva till Petra Junehall (ansvarig för domarkonferensen) och be henne
inkomma med lägesrapport. Styrelsen beslutade att någon/några ur såväl styrelse som avelsråd
ska delta i konferensen. Lägesrapport om konferensen skall vara punkt på dagordningen under
kommande styrelsemöten fram till konferensen är genomförd.
MH: Ansvarig ej närvarande inget rapporterat
Utst/Domaransvarig: Ej närvarande inget rapporterat
Bruks-Lydn-Vatten: Inget att rapportera
Webmaster Pirre Andersson: har önskat att få en kontaktperson från styrelsen att vända sig till.
Styrelsen beslöt att Jenny Bergdahl blir denna kontaktperson.
LB Nytt: a) Arbetet i full gång med nästa nummer. Problem med programvara har dock gjort att
arbetet inte kunnat göras enligt tidsplan. Finns en risk att tidningen kan bli försenad. Jenny
Bergdahl jobbar dock på att den ändå skall kunna ges ut i vanlig tid.
b) Fler annonsörer behövs till LB Nytt. Förslag, Helen Hjerpe. Olle Hjerpe frågar Helen om hon kan
tänka sig att arbeta för klubben med att leta annonsörer.
§51 Bordlagda ärenden
Forumet på hemsidan: Styrelsen gav Jenny Bergdahl i uppdrag att undersöka tänkbara alternativ
som skulle kunna göra det möjligt att öppna forumet på hemsidan igen.
Kirti Z Eklunds fråga i sin skrivelse om att kunna få vara anonym vid rapportering av sjukdomar på
hemsidan: Styrelsen gav Linda Toftehag i uppdrag att besvara skrivelsen.
Arbetsordning för klubbstyrelse: Alla medlemmar i styrelsen ska gå igenom sin respektive del av
arbetsordningen och komma in med förslag om eventuella ändringar. Ann Johansson kontaktar
avelsråden för att be dem göra samma sak.
§52 Övriga frågor
Domarkonferens i Leonberg: Jenny Bergdahl kontrollerar att alla våra tre specialdomare är
anmälda, samt att hotellrum är bokade.
Fototävling för ny logotype: Jenny Bergdahl föreslår en fototävling för att eventuellt byta ut
nuvarande leonbergerhuvud i SLBKs logotype. Styrelsen beslutar att utlysa sådan tävling. Sedan
beroende på resultat beslutar man om man går vidare med ändring av logotype eller ej.

§53 Nästa möte
Inget nytt datum sattes vid mötestillfället. Skickas senare per email.
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