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   Nr 06/12 

 

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte 

 2012-05-17 

 

 

§ 42 Mötets öppnande 

            Ordföranden hälsar alla välkomna 

 

§ 43 Närvarande/Frånvarande 

            Närvarande: Pamela Abrahamsson, Robin Neumann, Mikaela Persson Wallenius,     

            Maria Andersson. Kristina Truedsson anslöt vid § 52  

            Frånvarande: Jack Brander, Linda Beckman, Märta Brandts 

  

§ 44 Fastställande av dagordning 

            Dagordningen fastställdes 

 

§ 45 Val av protokollförare 

            Pamela Abrahamsson 

 

§ 46 Val av justerare  
            Robin Neumann 

 

§ 47 Val av skrivare av ”att göra lista” 

            Pamela Abrahamsson 

 

§ 48 Föregående protokoll nr:  05/12 

            Protokoll 04/12, 05/12 ej klara 

 

§ 49 Ordföranden rapporterar 

            a) Är facebook rätt ställe för klubben att ha ett forum? Styrelsen ska titta på andra   

                forum för att eventellt öppna upp på hemsidan. 

            b) Återkallat DN ärende. 

 

§ 50 Sekreteraren rapporterar 

            Inget att rapportera 

  

§ 51 Kassören rapporterar 

            Rapport vid nästa möte 

 

§ 52 Medlemsansvarig 

            Inget att rapportera. 

             

§ 53 Lokalombudsansvarig  

            a) Avgått Pirkko Andersson-Östergötland 

Svenska  

Leonbergerklubben 
_____________________________________________ 
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                Avgått Maria Andersson-Västra Götaland 

                Avgått Marianne Lindgren-Uppland 

                Tillträtt Bill Hansen & Toril Eijerstam-Västra Götaland 

                Tillträtt Kathy Karlsson & Kerstin Jernström-Södermanland 

             b) Lokalombudsträff inom 1 år ca, gärna i samband med en rasspecial 

             c) Studiecirklar runt om i landet, ta hjälp av lokalombuden, uppfödare el.frivilliga 

             

§ 54      Kommittéerna rapporterar 

 

 MH 
a) Årets första MH, 29 april, mycket trevlig dag. Klubbens nyutbildade      

    funktionärer på plats och allt gick bra. Deltagare intresserade av kommande      

    utbildningar. 

 

 

 Tävling 
Stort grattis till Maria Sundqvist och Teamaides New Nahla ”Callisto” för 

första nordiska viltspårschampionatet. 

 

 Utställning/Domare 
a) Kontakta NLBK om samarrangenmanget Morokulien. Ansvarig till  

    rasspecialen i Kungsör och Morokulien sökes. Styrelsen ordnar domare   

    till båda utställningarna 2013. 

b) Domare inför 2013 & 2014, styrelsen kontaktar ansvariga för att  

    kontraktera domare i god tid innan rasspecialerna. 

c) Alla presentkort ska till kassören. Styrelsen mailar lista över presentkorten  

    till kassören. 

d) Utställningskommitén behöver utökas. Märta Brandts anmäler sitt intresse  

    och styrelsen ser det positivt. Styrelsen söker efter fler frivilliga till  

    kommittén. 

e) Jenny Bergdahls 17:onde och sista utställning i Norrvidinge genomförs 20  

    maj. Styrelsen vill framföra ett stort tack till Jenny B för alla år hon varit  

    ansvarig för utställningen. 

 

 

 Avel  
a) Diskussionsmöten planeras inför revideringen av RAS. Möten kommer ske  

    på flertalet platser i landet, med start redan i höst. Mer info kommer på  

    hemsidan. 

b) Många gånger ligger kullar kvar på valphänvisningen trots att valparna är  

    levererade. Uppfödare glömmer meddela valphänvisaren att annonsen kan  

    plockas bort. Kontakta valphänvisaren för att hitta en lösning. Medlem visat  

    intresse för att hjälpa till 

c) Förslag att direktlänka till SKK:s veterinärdata i valphänvisningen. Detta  

    fungerar tyvärr inte då man per automatik hamnar på startsidan ”hundata” 

d) Ang. tidigare konflikt. Då ena parten inte beretts insyn och först i  

    efterhand haft möjlighet att inkomma med material, så ser vi att delar     

    av svaret utgick på felaktiga grunder. Svaret till Maria Andersson. 
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e) Ulla–Britt Öhman har tackat ja till att arbeta i avelsrådet. Pia Prahl  

    tillfrågad och svar inväntas. 

f) Osäkert om mailen från valphänvisningen fungerar korrekt. Styrelsen  

    undersöker detta. 

 

 Hemsida 

a) Forum-se § 49 a 

 

 Hälsa 

Går samman med avelrådet- Åsa Hemberg ingår nu i avelsrådet. 

 

 Internationell kontakt 

Injbudan till unionsmötet i Leonberg i september har kommit. Rum bokat för 

ordföranden och sekreteraren. 

  

 

§ 55 Leonbergernytt  
            Redaktör och skribent sökes fortfarande. I kommande tidning, få med planer  

            beträffande diskussionsdagar om MH/mentalitet, studiecirklar, och förberedelser  

            inför kommande RAS revidering. 

 

§ 56 Skrivelser  

            SKK om ringsektererarväskor. Ej av intresse. 

            SKK Föredragningslista. 

            Avliden exteriörsdomare 

            SKK Medlemsförmån/klubbförmån. 

            SKK icke hänvisning 

            SKK  konferens om Molosser 6 okt. Mikaela Persson Wallenius och Märta  

            Brandts kommer eventuellt att åka. 

            Inkommen skrivelse från medlem om ”Hänt sen sist” och rykten. Besvarad. 

            SKK Seminarium för domare & utställningsansvarig. Mikaela Persson Wallenius  

            ser om det är av intresse. 

            Inkommen skrivelse från medlem om ”Hänt sen sist”. Besvarad. 

            SKK ang. STOKK 2013 & 2014 

            Inkommen skrivelse från medlem om konflikt. Under hantering. 

            Inkommen skrivelse från medlem om valphänvisningen.Under hantering. 

            Inkommen skrivelse från medlem om BPH. Besvarad. 

            Inkommen skrivelse från medlem om länkar och medlemskap. Besvarad. 

            Inkommen skrivelse från medlem om DN ärende. Besvarad. 

  

§ 57 Bordlagda ärenden 

            a) Årets avelshund-förändras? Fortsatt bordlagt 

            b) BIR & BIM veteran-förändras? Fortsatt bordlagt 

 

 

§ 58 Övriga frågor 

            a) RAS kompendium-kommitté. Pia Prahl har lånat klubben raskompendium från   
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            andra klubbar. Dessutom skänkt ett leonbergerkompendium till klubben. 

 

§ 59 Nästa möte 

            Ekonomimöte: 10 juni Falköping, i anslutning till rasspecialen 

 

§ 60 Mötets avslutande 

            Ordföranden tackar för trevligt möte. 

 

 

             Vid protokollet/justerare                                                     Justerare:        

 

 

 

 

             Pamela Abrahamsson                                                          Robin Neumann 


