
Nr 4/2014 

Protokoll SLBK Styrelsemöte 2014-05-22 (Telefonmöte) 

 

§ 14 Mötets öppnande 

      Mötet öppnades av ordförande. 

 

       Närvarande: Anneli Strand, Johan Holmqvist, Liza Darmell, Marlene Karlsson, Kathy Karlsson, Mar

ia-Helen Andersson, Annelie Levin 

       Frånvarande: Olivia Rotegren, Marita O, Nordin. 

 

§ 15 Val av sekreterare 

        Annelie Levin valdes till mötets sekreterare. 

 

§ 16 Justerare av mötes protokoll 

        Liza Darmell 

 

§ 17 Beslut om strykning av resultat från Specialen i Hässleholm. 

        Maria-Helen har varit i kontakt med medlemsansvariga på SKK. XXX är ej medlem i SLBK och det s

amma gäller även XXX 

       Start nr på hundarna är Nr 15, 25, 26, 33. 

       Beslutet var enhälligt och resultaten stryks och ingen återbetalning av anmälningsavgift.  

Det samma gäller även resultaten för hundarna med start nr 42 och 43 som ägs av XXX och där familj

emedlem satt i bestyrelsen.   

        

§ 18 Övrigt 

 

       Mail inkommit från XXX gällande Specialen i Varberg ang. domare. 

        Styrelsen har tittat på vilka kontrakt som är tecknade Det finns med Guido Perosini och Susanne J

ohansson.  Från styrelsens sida tror vi att de som åker på en special gör det för att de vill få sina hund

ar bedömda av en utbildad domare gärna med vår ras som specialitet. Då antalet hundar anmälda till 

specialerna på senare tid minskat. Anser vi att de kontrakterade domarna gott och väl kommer klara 

att döma valparna också inom ramen för max antal hundar en domare får döma. 

De som är tillfrågade som valpdomare är inte utbildade på rasen. En av dem är inte domare överhuvu

dtaget. Vi har heller inte vetskap om exakt vilken kompetens den ena av valp domarna besitter. Och 



med beaktande av vad SKK skriver i sitt regelverk där domare på inofficiella utställningar ska ha goda 

kunskaper i anatomi. Tar styrelsen beslutet att avboka den valpdomaren.  Och med beaktande av an

mälningsantalet sett över tid tar styrelsen beslutet att avboka även den andra valp domaren  för Varb

ergsutställningen och istället låta valparna bedömas av samma domare som de vuxna hundarna. Ansv

ariga för Varbergs specialen informeras om styrelsens beslut. 

 

       Poängbedömning av Mentalitet i Hässleholm. 

       Det har bedömts efter den gamla skalan och ordförande ber så mycket om ursäkt för att det nya 

materialet inte följde med ner till Hässleholm. 

        Eftersom ett misstag är begånget så genomförs Poängbedömningen på följande utställningar 

        Under 2014- Varberg 13/7, Uppsala 13/9, Sundsvall 11/10. 

        Under 2015- Stockholm 5/4, Skara 1/5. 

 

§ 19 Mötet avslutat. 

 

 

  

 Mötets sekreterare:      Justerare 

 

Anneli Levin       Liza Darmell 

 

 


