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Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens Ordinarie styrelsemöte
Telefonmöte 2009-12-22
§ 106 Mötets öppnande
Ordförande Ann Johansson hälsade alla välkomna
§ 107 Närvarande/Frånvarande
Närvarande: Ann Johansson, Jenny Bergdahl, Nicklas Lundh, Linda Toftehag, Jean Swärd , Sanna
Johansson, Olle Hjerpe
Frånvarande:, Pamela Abrahamsson, Cilla Rosenqvist
§ 108 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 109 Val av justerare
Till justerare valdes Jenny Bergdahl
§ 110 Föregående protokoll
Alla tidigare protokoll justerade och upplagda på hemsidan
§ 111 Ordförandekonferens
Beslutades att Niclas representerar klubben. Nicklas anmäler själv och bokar själv resa och
övernattning
§ 112 Ordföranden rapporterar
a) Skrivelse har inkommit från Spanien med förfrågan om valp. Skrivelsen besvaras med en
hänvisning till klubbens hemsida där valphänvisning finns. Eventuellt bör varning läggas ut på
hemsidan om att bedrägerier i samband med förfrågningar från utlandet kan förekomma (behöver
dock inte ha något samband med denna förfrågan).
b) Rasmonter My Dog: Linda har fått papper om montern från Marita. Beslutades att Linda och
Pamela organiserar montern och arbetet med den. Eventuella kostnader för montern regleras i
efterhand.
c) Regler för webmaster: Regler för material som publiceras ska tas fram. Kontroll ska göras hos
SKK om de har regler vi kan anta. Klargörande till utställningsansvariga om vilka regler som gäller
för att få sponsorers banners publicerade på hemsidan behövs.
d) Skrivelser angående revidering av RAS: Skrivelse har inkommit till styrelsen angående en
revidering av RAS vad gäller ögonkatarakter (bifogas). Beslutades att frågan återremitteras till
avelsråden som ska tillskriva uppfödarna för att eft6erhöra deras åsikter i frågan.
§ 113 Sekreteraren rapporterar
a) Skrivelse angående Leonbergernytt som Pdf: Skrivelse har inkommit med önskemål om att
Leonbergernytt ska finnas att ladda ner som pdf från hemsidan. Styrelsen bedömer att tekniken
ännu inte är mogen varför beslutades att för närvarande inte bifalla önskemålet, men att frågan
fortsatt ska utredas.
b) Skrivelse från Åsa Svensson: Skrivelsen besvaras av Sanna Johansson.
c) Skrivelse från Susanne Ytterskog: Skrivelsen besvaras av ordförande och sekreterare
” Till styrelsen inkom 2009-08-14 ett förslag från Susanne Ytterskog angående bildandet av en
hälsokommitté som skulle arbeta med att sprida kunskap om sjukdomar, dess symtom samt
forskning genom SLBKs websida.
Ordförande mottog förslaget och skickade den vidare till övriga styrelsemedlemmar samt till
avelsråd för yttrande. Avsikten var att yttranden skulle inkomma snarast och skrivelsen behandlas

på nästkommande styrelsemöte.
Av förbiseende har dock skrivelsen inte besvarats vilket styrelsen djup beklagar. Styrelsen ser
positivt på medlemmars vilja att arbeta för vår ras hälsa. Av protokoll från styrelsemöte 2009-1010 framgår att det beslutas att inrätta en hälsokommitté som kommer att söka, behandla och delge
information om sjukdomar. Kommittén kommer även att arbeta för möjligheten att starta en fond
med inriktning på forskning samt obduktioner. Kommittén kommer även att fungera som stöd för
de medlemmar som mist sina hundar samt de som lever med sjuka hundar.
Arbetet påbörjas år 2010. Till denna kommitté kommer det behövas medlemmar som är villiga att
arbeta för vår ras hälsa och vi välkomnar Susanne att delta i detta arbete.
Styrelsen beklagar återigen sitt förbiseende.”
d) Inbjudan MH: Styrelsen har tagit del av skrivelsen och lägger den till handlingarna.
e) Referat från domarkonferens i Leonberg: Referat har inkommit från klubbens deltagare. Jenny
Bergdahl undersöker om de olika referaten ska sammanställas och publiceras i Leonbergernytt.
§ 114 Kassören rapporterar
a) Klubbens ekonomi är fortfarande god. Arbetet med bokslut pågår.
§ 115 Sekreteraren rapporterar
Referat från domarkonferensen i Leonberg: Referat från Petra Junehall samt kopior på föredrag från
bl a Guido Perosini. Beslöts att Linda Toftehag skannar och skickar Petra Junehalls referat till
styrelsen och kopierar det andra materialet till styrelsen för att överlämnas vid nästa styrelsemöte.
§ 116 Kommittéer
MH: Inget nytt att rapportera. Dock har skrivelse kommit till kassören från SKK angående ändring
av spökmomentet. Skrivelsen skickas till MH-ansvarig.
Utställning/Domaransvarig: Sanna Johansson specialutställningar 2012. Schema för utställningar
2012 sammanställ.
§ 117 Bordlagda ärenden
Skrivelse om specialerbjudande till nya medlemmar: Jane sammanställer vad som finns idag.
Kurs i juniorhandling: Sanna publicerar aktuella datum på hemsidan.
§ 118 Skrivelser
a) Disciplinärende: Inkommet disciplinärende diskuterat. Olov H skriver sammanställning.
b) Uppfödarutbildning: Linda kontaktar frågeställaren (Marre Stigell). Om innehåll etc uppfyller
ställda krav godkänns utbildningen.
c) Ansökningar preparandkurs: Innan diskussionen inleds lämnar Sanna J mötet.
5 ansökningar har inkommit. Inkomna ansökningar uppvisar goda erfarenheter. Styrelsen beslutar
att rangordna ansökningarna såtillvida att de tre som idag är medlemmar i klubben rangordnas som
1. Övriga som 2.
§ 119 Nästa möte
Datum för nästa möte, 23 januari 2010.
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