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Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens Ordinarie styrelsemöte
Varberg 2009-10-10
§78 Mötets öppnande
Ordförande Ann Johansson hälsade alla välkomna
§79 Närvarande/Frånvarande
Närvarande: Ann Johansson, Nicklas Lundh, Linda Toftehag, Jenny Bergdahl, Pamela Abrahamsson
Frånvarande: Olle Hjerpe, Jean Swärd, Cecilia Rosenqvist, Sanna Johansson
§80 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§81 Val av justerare:
Pamela Abrahamsson
§82 Föregående protokoll nr 06-09
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
Protokoll 05-09 är ännu ej justerat.
§83 Ordföranden rapporterar
a) Regler för omplaceringslista: En omplaceringsannons har tagits bort från omplaceringslistan på
grund av att annonsen ej följde reglerna för omplaceringslistan. Dessa regler fanns dock ej utlagda
på hemsidan sedan tidigare men ligger ute nu. Reglerna beslöts i protokoll 3/07 §16b och lyder
som följer: Beslutades att omplaceringssidan inte ska vara en försäljningslista av hundar, utan den
ska värna om hunden och hjälpa hundägare som behöver det att hitta nya bra hem till sina
leonberger. Priserna ska därför inte vara högre än de som SKKs köpeavtal rekommenderar.
b) Materialförvaltaren: Beslöts att kassör Olle Hjerpe ska vara materialförvaltarens kontaktperson
vad gäller ekonomiska frågor.
§84 Sekreteraren rapporterar
a) Medlemsavgift. Brev från SKK gällande medlemsavgifter i SLBK. Medlemsavgiften är enligt
årsmötesbeslut oförändrad och detta meddelas till SKK.
§85 Kassören rapporterar
a) Kassören var ej på plats men hade rapporterat att ekonomin i klubben är fortsatt god.

§86 Kommittéer
a) Avelsråd: Mail har kommit in gällande tandkort på leonberger i Sverige. Mailet har besvarats av
Ann-Christin Sultan.
Rapport från Märta Brandts lästes upp gällande hennes upplärning av lathunden hos P-E Sundgren.
b) MH: SLBKs MH i Göteborg blev tyvärr inställt på grund av för få anmälda. Det har dock skett tre
MH i klubbens regi nyligen – ett i Skara, ett i Gnesta samt ett i Köping.
Diskussion gällande samarbetet med Rottweilerklubben om en gemensam MH-bana. Nicklas är vår
representant från styrelsen i det framtida samarbetet med Rottweilerklubben.
Förslag från Nicklas om att skapa en egen profil för leonbergerrasen. Möjligheterna undersöks om
eventuellt Lars Fäldt skulle kunna hjälpa till i arbetet att ta fram en sådan profil baserad på vår
rasstandard. Nicklas fick i uppdrag att kontakta L Fäldt.
c) Utställnings/Domaransvarig: Köpingutställningen nästa år blir av. Ny kommitté är tillsatt och
Pirre Andersson blir utställningsansvarig. Hemsida för utställningen finns redan på SLBKs sida och
arbetet har framskridit i rask takt. Styrelsen ser positivt på att den planerade utställningen blir av.
Nytt datum för Medeviutställningen fanns på förslag. Nicklas uppdrogs att kontrollera med SKK om

flytt av datum är möjligt.
Styrelsen beslöt att: Utställningsansvarig skickar ut kontrakten till domare och ringsekreterare.
Originalen skickas sedan till sekreteraren.
Presentation från domare Mia Sandgren lästes upp. Styrelsen beslöt att tillstyrka hennes ansökan
som domare på leonberger.
d) Bruks, Vatten, Lydnad, Viltspår: Inget att rapportera. Beräkningen av viltspårslejon bordlades.
e) Webmaster/Hemsida: SLBKs forum är igång och har fått positiva reaktioner. Styrelsen ser fram
emot ett fortsatt positivt utbyte av frågor och svar bland medlemmarna.
§87 Leonberger Nytt
Nytt nummer av Leonberger Nytt är skickat till medlemmarna och årets sista nummer är under
planering.
§88 Skrivelser
a) Skrivelse MyDog 2010: Pamela har ej möjlighet att vara ansvarig för montern
på MyDog nästa år. Beslöts att kontakta Marita och Ole Reberg för att fråga
om de vill vara ansvariga.
b) Skrivelse Åsa Hemberg. Monter 2009: Styrelsen beslöt att
det ej ska sättas ut namn på fotografer av fotografierna som används i SLBKs montrar. Ej heller
namn på de hundar som är fotograferade. Detta för att skapa en så neutral och informativ miljö
som möjligt gällande vår ras. Ann uppdrogs att kontakta SKK gällande sponsring i montrar.
Dessa riktlinjer gäller både My Dog och Hund 2009.
c) Skrivelse SKK remiss gällande anmälningsblankett: Vi har redan internetanmälan på klubbens
websida.
d) Skrivelse Catrin Eriksson: Styrelsen tog del av Catrins skrivelse och Linda ombads att skicka
svaret på nytt.
e) Skrivelse Maria Andersson och Åsa Hemberg fond: Styrelsen ser positivt på alla former av arbete
för leonbergerrasens hälsa. Tanken och diskussionen gällande start av fond har funnits inom
styrelsen sedan den tillsattes och vi kommer att arbeta för att det startas en hälsofond för
leonberger. Detta är dock ett stort projekt där det är viktigt att just SLBK står bakom förvaltningen
av det ekonomiska. Olle uppdrogs att kontrollera möjligheterna och villkoren för att starta en
hälsofond. Styrelsen beslöt att starta en hälsokommitté där det utreds möjligheter för fonder,
utarbetas riktlinjer för utbetalningar och inbetalningar samt där även information gällande
sjukdomar är i fokus. Jenny Bergdahl beslöts att vara sammankallande i hälsokommittén och fick i
uppdrag att kontakta Maria och Åsa för att be dom att vara en del av kommittén. Mer information
gällande kommittén kommer ut på SLBKs hemsida snarast.
f) Skrivelse Marie Ahlgren: Felaktig formulering på valphänvisningssidan gällande MH. Ann
uppdrogs att åtgärda detta på hemsidan.

§89 Bordlagda ärenden
a) Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionärer: Bordlades.
§90 Domarkonferensen
a) Genomgång av rapporter från möte inför domarkonferensen: Rapporter från mötet mellan Sanna
Johansson, Petra Junehall, Lotta Petré och Gina E Persson lästes. Vi väntar på kompletterande svar
gällande dessa.
Gällande val av hundar till domarkonferensen så var dessa redan uttagna av konferensansvarig
trots att detta enligt ” Regler och riktlinjer för domarkonferenser” ska göras i samråd med
specialklubben samt att styrelsen hade beslutat att det skulle ske i samråd mellan våra tre
” specialdomare” . Vid mötet mellan avelsråd, konferensansvarig Petra Junehall samt styrelsens
utsedda Sanna Johansson, ändrades ett par av de tidigare utvalda hundarna. Styrelsen hade dock
sett att ett samarbete gällande urvalet hade skett tidigare samt i sin helhet för att följa regelverket.
§91 Nya ärenden
Inga nya ärenden rapporterades.

§92 Övriga frågor
Jenny rapporterade från Unionsmötet i Leonberg. Rapport kommer även i
Leonberger Nytt.
De som ej kan närvara på ett styrelsemöte ombeds att ta kontakt med ordförande eller sekreterare
efter mötet för att uppdatera sig om vilka uppdrag som tilldelats samt vad som diskuterats och
beslutats.
§93 Nästa möte
Datum för nästa möte är den 24 november då det preliminärt blir ett telefonmöte.
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