
Protokoll från Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte 19/5 2014 

 

§ 1 Anneli öppnar mötet.  

 

Närvarande Anneli, Johan, Liza, Kathy, Maria-Helen 

 

§ 2 Val av sekreterare för mötet Anneli 

 

§ 3 Val av protokoll justerare Liza 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

§ 5 Rapporter  

 

Ras är godkänt av skk och finns utlagt på hemsidan. Den nya versionen av ras träder i 

kraft 1/1 2015 Styrelsen vill rikta ett stort tack till Therese Hällström och Märta 

Brandts för det arbete de lagt ner i samband med revideringen.  

 

Jens Myrman har genomgått examination på Leonberger och är nu auktoriserad på 

rasen. Har blivit tillfrågad om att döma vår special i Stockholm 2015. 

 

Anmälan har mottagits av skk och ligger nu för behandling. 

 

Hässleholms specialen genomförd med 51 deltagande hundar. Styrelsen vill rikta ett 

stort tack till utställningsansvarige Mats Hall för det arbete han lagt ner. Styrelsen vill 

också tacka alla övriga funktionärer och frivilliga som hjälpt till före under och efter 

utställningen. 

 

Vi har ett sponsors avtal med Pro Plan. På våra utställningstält står ett annat 

fodermärke. Denna fråga ska utredas och tas upp på nästa möte så att vi inte bryter 

mot något ingått avtal. 

 

§ 6 Frågan om mh ansvarig i styrelsen togs upp diverse frågor uppstod som gör att 

frågan hänskjuts till nästa möte.  

 

§ 7 Anneli och Liza har inventerat priser och rosetter en lista ska upprättas för att 

utställningsansvariga ska inventera vad som blir över efter utställningen för att ha ett 

underlag för beställning till nästa utställning. 

  

§ 8 Begäran om ersättning från klubben. Inga ersättningar kommer godkännas som 

inte är förankrade hos firmatecknare i förväg. Firmatecknare är ordförande och 

kassör. 

 

 

 



§ 9 Diskussion om att ta bort bästa avelsgrupp valp och bästa uppfödargrupp valp. Då 

det inte är någon godkänd klass enligt skk. Då rosetter och pokaler finns kvar så 

hänskjuts frågan tills det blir aktuellt att beställa nya. 

 

§ 10 Övriga frågor 

 

Maria-Helen står som ansvarig för utställningen i Kisa den 12/9 2015. Då det krockar 

med både Sofiero och Högbo beslutar vi att ansöka om omlokalisering av specialen 

till Högbo kontakt tas med berörd länsklubb och skk. 

 

För att säkerställa att personer verkligen är medlemmar när de anmäler till specialer 

tas beslut om att anmälningsmottagare stämmer av med medlemsansvarig efter att 

anmälningstiden till respektive special utgått. Hittas felaktigheter kontaktas berörd 

person i god tid före utställning. 

 

Liza valdes till ny anmälningsmottagare och katalogansvarig efter Angelika 

Klavbäck. Styrelsen vill rikta ett stort tack till Angelika för det jobb hon lagt ner för 

klubbens räkning. 

 

Mail har kommit från Domare John Berg om att utöka med vår ras skk s bilaga 

saknas vilket gör att vi inte kan godkänna förfrågan idag. Mail kontakt är tagen för att 

få ta del av bilagan. När den inkommit kommer vi ta ställning i frågan.  

 

§ 11 Nästa ordinarie styrelsemöte fastställs till den 16/6 kl 19:00 

 

 

 

 Justerare 

 

Liza Darmell 


