
Mötesdatum: 2009-08-22 

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens Ordinarie styrelsemöte 

Lindome 2009-08-22 

§67 Mötets öppnande 

Ordförande Ann Johansson hälsade alla välkomna  

 

§68 Närvarande/Frånvarande 

Närvarande: Ann Johansson, Nicklas Lundh, Linda Toftehag, Olle Hjerpe, Jean Swärd 

Frånvarande: Cecilia Rosenqvist, Sanna Johansson, Pamela Abrahamsson, Jenny Bergdahl 

§69 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§70 Val av justerare: 

Jean Swärd 

 

§71 Föregående protokoll nr 05-09 

Föregående protokoll ej färdigjusterat vid datum för mötet. 

 

§72 Ordföranden rapporterar 

a) Domarkonferensen: Styrelsen för SLBK beslutade att våra tre specialdomare dvs Ann-Christin 

Sultan, Pia Prahl och Petra Junehall skall tillsammans utarbeta ett dokument innehållande de 

särskilda detaljer och egenskaper som de som rasspecialister anser skall belysas och framhållas, för 

rasens bibehållande och utveckling. Samt att de gemensamt väljer ut de hundar som skall delta på 

domarkonferensen.  

Sanna Johansson tar kontakt med de tre specialdomarna och ser till att de får kontakt så de 

tillsammans kan utarbeta dokumentet och välja ut hundarna som skall delta på domarkonferensen. 

Det står våra specialdomare fritt att inhämta synpunkter och åsikter från de andra deltagande 

raskubbarnas representanter (domare) men avgörandet skall göras av SLBKs tre specialdomare 

gemensamt. 

 

Avelsråden skall även kontaktas för att ha möjlighet att ge sina synpunkter i ärendet. 

 

Rasen presenteras på domarkonferensen av Petra Junehall såsom ansvarig för programmet på 

konferensen och i egenskap av exteriördomare. Sanna Johansson eller Linda Toftehag tar kontakt 

med Petra Junehall för att få se presentationen innan konferensen äger rum. 

b) Förändring i Avelsrådet; Ann Johansson avgår som sammankallande/Ordf i avelsrådet men 

kvarstår som valpförmedlare. Lotta Petré övertar rollen som sammankallande/Ordförande 

§73 Sekreteraren rapporterar 

a) Domarauktorisation; Annette Edlander ny godkänd exteriördomare på leonberger. 

b) Beräkning av viltspårlista; Bordlades 

c) Medeviutställningen: Nicklas Lundh tar reda på om det går att ändra datum för utställningen i 

Medevi brunn. Styrelsen var enig om att det är viktigare att utställningsplatsen behålls än att 

datumet förblir detsamma.  

d) Köpingutställningen går ej att genomföra nästa år. Nicklas Lundh undersöker om Västerås kan 

vara ett alternativ. 

e) Skrivelse Susanne Ytterskog –  Logotype- 105/09 Linda svarar 

f) Skrivelse Margareta Skarnehall –  Viltspårlejon-106/09 Hänvisar till Pam 

g) Marie Ahlgren, Jean tar det. Frågan utreds 

 

§74 Kommittéer 

MH; Nicklas Lundh föreslog att man söker personer som vill utbilda sig till MH figuranter för att 

finnas i ” en bank”  för klubbens räkning. Styrelsen beslöt att så skulle göras och Nicklas Lundh fick 

i uppdrag att skriva ihop ett regelverk. 

 

MH i Härryda, man jobbar på banan. Ytterligare ett MH planeras i Frövi, ansvarig Helén Hjerpe, 

återkommer med datum för detta. 

Utställning: Ej närvarande 



Avel: Arbetet fortlöper 

Bruks/Vatten/Lydnad: Ej närvarande 

 

§75 Kassören rapporterar 

a) Ekonomin i klubben är fortsatt god. 

b) Olle Hjerpe visade dokument kallat ” Riktlinjer för investering och utbetalning av ersättning i 

SLBK” . Detta dokument skall läggas in i dokumentet ” Arbetsordning för klubbstyrelse och 

funktionärer”  på sidan 26. 

c) Policy för SLBK angående sponsorer. Saknas idag. Styrelsen beslöt att Olle Hjerpe arbetar fram 

förslag på sponsorspaket och policy. Olle Hjerpe tar även kontakt med Webmaster för att ta reda på 

vad för avtal som ligger bakom reklamen på SLBKs hemsida. 

 

§76 Övriga frågor 

Linda skickar ut en efterlysning ang. klubbens chipläsare 

 

§77 Nästa möte 

Datum för nästa möte 10 oktober klockan 11.00 Plats meddelas senare. 

 

 

Vid protokollet: Justeras: Justerare: 

 

 

Linda Toftehag Ann Johansson Jean Swärd 

Sekreterare Ordförande Suppleant  

 


