
Mötesdatum: 2004-11-20 

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte Kungsgården 2004-11-20 

Närvarande: Cecilia Rosenquist, Nicklas Lundh, Kerstin Frönestedt, Therese Hult, Petra Junehall, 

Catrin Eriksson samt Peter Nordin, som dock inte deltog i §15,18, 20 och 22. 

Adjungerande: Gina Persson / Utställn.kom. & Monica Nilsson /Valberedn. 

 

Frånvarande: Gerd Svensson, Marie Ahlgren,  

 

§ 1. Mötet öppnas 

Ordföranden Peter Nordin förklarade mötet öppet. 

 

§ 2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen med bortagande av Köping under punkt 14, därefter fastställdes dagordningen. 

 

§ 3. Val av justerare 

Nicklas Lundh & Therese Hult 

 

§ 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll och kontroll av givna uppdrag  

- Genomgång av mötesprotokoll 2004-09-11 och givna uppdrag  

- Nicklas uppdrag kvarstår att inlämna rapport från Hässleholmutställningen samt  

resultatlistorna till SKK . 

- Cillas uppdrag kvarstår att ta fram ett standardformulär att skicka till medlemmar som har 

skulder till klubben. 

- Genomgång av protokoll 2004-06-05 kontroll av givna uppdrag ser det som genomförts, lägger 

dessa till handlingarna. 

 

§ 5. AU-beslut 

Mh-ansvarig SLBK –  SBK, lästes och lades till handlingarna. 

 

§ 6. Bordlagda frågor 

Togs under punkt 4 ovan. 

 

§ 7. Inkomna skrivelser 

- SKK Pressmeddelande Årets polishund 2004 

- SKK Pressmeddelande Årets narkotikahund 2004 

- Adventure Dog Conference 2004 

- Jenny Bergdahl Ang Leonberg 

- Rapport från Petra Junehall Unionsmötet Leonberg 

- Bekräftelse från SKK´s disciplinnämnd om anmälan av Kennel XXXXX 

 

§ 8. Utgående skrivelser 

- Petra har besvarat Jenny Bergdahls skrivelse, kopia till styrelsen. 

- Styrelsen genom Petra Junehall Anmälan av uppfödare som bryter mot grundreglerna punkt 2 § 

2:4 anmälan inskickad 2004-10-10 

 

§ 9. Ordförande 

Månadsbrev SKK 

Årsmötet : Peter uppdras att se till att information om årsmötet kommer ut i LB-nytt. Årsmötet 

Scandic Elmia Jönköping 2005-03-19 kl: 12.00. 

Peter och Catrin uppdras att ordna verksamhetsberättelse/verksamhetsplan inför årsmötet. Sista 

inlämningsdag för verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner är 050131. 

Årsmöteshandlingarna skall vara färdigställda senast 050305.  

 

§ 10. Sekreterare 

Utlämning av kritiker - Kerstin / MH- resultat –  Nicklas  

Kopiator beslutades att inhandlas. Petra uppdras att inhandla en kopiator, som överlämnas till 

Catrin i Stockholm december . Petra uppdras att inhandla div. kopieringspapper kuvert olika 



storlekar. 

CD brännare / Scanner. Peter uppdras att kontakta Veronica Johansson och höra om dessa finns 

kvar hos henne. 

 

§ 11. Kassören/ekonomisk rapport medlemshanteringen 

Redovisar en mycket bra ekonomisk situation. 

Cilla redovisar balans samt resultatrapport. Separata räkenskaper på resp Special. 

Enligt rapport från Gerd så är det nu 962 (?) registrerade medlemmar sept-04 

 

§ 12. Domaransvarig. Internationell kontaktperson 

Unionsmötet:  

Petra informerade att Amerikanska Leonbergerklubben just i dagarna kommer att votera om rasens 

framtid dvs om dem kommer att gå med i den Amerikanska Kennelklubben eller ej. Om dem ej gör 

det, så mister dem all sin status. (FCI) Detta vore en stor katastrof för rasen. 

Finska Leonbergerklubben: 

Nya regler fr.o.m 1 januari 2005 vilka bl.a. innebär att det är tillåtet att använda hundar med C-

höfter i avel om partnern har A höfter. Det blir också obligatoriskt med Ad röntgen men ingen 

aspekt läggs på själva Ad-resultatet. Fr.o.m 1 januari 2006 får inte mer 40 avkommor registreras 

efter en och samma hund. Viss möjlighet till dispens finns enligt särskilda regler. Det är ett 

samarbete med Finska Kennelklubben och blir ett 5-års avtal.  

Beslutades att Charlotte Sandberg får vara examinator på Stora Stockholm för aspirant Torbjörn 

Skaar. 

 

§ 13. Avelsråd 

Raskompendium:  

Petra håller på att arbeta fram ett raskompendium som hon informerade om, som även kommer att 

vara till grund för en domarkonferens längre fram. Petra uppdras att skriva ett förslag på avtal om 

hennes ensamrätt/copyright på detta raskompendium, vilket innebär att SLBK får ensamrätt att 

sälja detta kompendium i Sverige. 

Rasstandarden:  

2002-09-20 beslutade FCI om två förändringar i vår rasstandard, men detta har inte korrigerats av 

SKK Standardkommitté. Gamla standarden: "Sporrar på bakbenen skall tas bort." Nya: nämns inte 

alls. Gamla standarden, under diskvalificerande fel: "Mankhöjd som underskrider den i standarden 

föreskrivna". Nya: nämns inte alls.  

Petra uppdras att tillskriva SKK om varför inte standarden är reviderad i Sverige. 

Anmälan Uppfödare: 

Petra uppdaterade styrelsen om hur anmälan mot xxxxx Kennel ligger till. Petra uppdras att 

komplettera tidigare inskickad anmälan med nytillkomna fakta samt att skriva och skicka anmälan 

mot xxxxx xxxxx för brott mot SKK grundregler §4:9 och 1:5, bulvanförsäljning åt xxxxx Kennel / 

xxxxx xxxxx. När Peter fått en kopia på den nya anmälan som Petra uppdragits att göra så ska alla 

länkar, bilder mm som är i xxxxx xxxxx och xxxxx xxxxx ägo bort från SLBK´s Hemsida med stöd 

från SKK´s föreningskommité, detta uppdras åt Peter att ta bort. 

Kennelnamn: 

xxxxx / xxxx xxxx ännu ej godkänt –  länk plockas bort uppdras åt Peter. 

xxxxx/xxxxx xxxxx har kopierat namn från norsk uppfödare och inom samma ras, protester är 

inlämnade till SKK. 

 

LUNCH 

§ 14. Tävlings- och provansvarig 

Umeå 22-24 juli 2005 

Cilla informerade om Umeå utställningen tillsammans med NewFoundlandsklubben 22-24 juli 2005 

Utställning: Domare Margareta Sundqvist. MH beskrivare: Bibbi Sundell Testledare Ingela Näslund.  

SNK Lydnad alla klasser + vatten samt SOR: Domare Gun Ståhl Roth. 

Utställningskommitte´ Umeå : Gerd & Mimmi 

Lena kontaktar SBK om MH. 

Thriatlonstege tas fram som ett test under Umeå utställningen. (lydnad/vatten/utställn)  

Cilla och Therese uppdras att lägga upp nya poängsystem på lydnadsstegen samt triathlonpoäng. 



Centrala Utställningskommittén 

Styrelsen beslutar att omedelbart upplösa centralkommittén p.g.a. avhopp . Specialerna hålls av 

lokala utställnings kommittéer med en från styrelsen som huvudansvarig. 

Gina uppdras att strukturera upp dem lokala kommittéerna även ringsekreterarlådor, rosetter 

pokaler m.m.  

Köpingspecialen feb-05 Kerstin huvudansvarig från styrelsen. 

Anmälningar till utställningar 

Efteranmälningar kommer inte längre att godtas. Alla anmälningar som inkommer försent skickas 

konsekvent tillbaka till utställaren med avdrag för administrativa kostnader enligt SKKs regler. För 

anmälan gäller: postens stämpel sista datum. 

Sista anm. datum ska ligga i hänsyn av löningsdag för att underlätta för medlemmarna.  

Styrelsen beslutar att flytta fram sista anmälningsdatum för Köping till 27 /1-05 Gina uppdras att 

ordna detta till annonsen i tidningen. Kerstin uppdrogs att ta kontakt med Royal Canin ang 

fodersponsring för specialerna 2005. 

Therese uppdrogs att beställa ” handbok för utställningsansvariga”  hos SKK. 

Kerstin uppdrogs att göra den inofficiella katalogen till Köping, vilket hon mailar över underlaget till 

Catrin som trycker den.  

Ej klart om platsbyte från SKK ang utställning 2005. 

Styrelsen bokar domare till specialerna. 

Petra och Nicklas uppdrogs att gå igenom och ansöka om 2007 –  års utställningar. 

Nicklas uppdrogs att kontakta domare ang. Motala och Stockholm 

 

Punkten 15 kommer efter § 16 , 17 & 19 p.g.a. att Peter måste avvika. 

 

§ 16. PR-ansvarig 

Medlemsartiklar 

Fått in mycket klagomål om materialförvaltningen.  

Peter uppdras att kontakta materialförvaltaren för att få in redovisning och information över 

räkenskaperna snarast då de ej inkommit trots flera uppmaningar från kassören.  

 

 

§17. Data- och Internetansvarig 

Forumet 

Forumets vara eller inte vara. Diskussion om hur debatterna går på forumet.  

Styrelsen skickar en proposition till årsmötet om detta, vilken Peter uppdras att utforma. 

 

§ 19. Leonbergernytt 

Förfrågan från Jenny om höjning av annonspriser till 600 / 350 resp 250 kr inklusive foton. 

Styrelsens beslut: bifall. 

Peter uppdrogs att ta kontakt med Jenny ang avelsrådets manus till tidningen. 

Uppdrogs att ta kontakt med tryckeriet att skicka ett visst antal tidningar direkt till Gerd. 

Peter tackade för sig och avvek./ Petra mötesordförande 

§ 15. Utbildningsansvarig 

Therese informerade att hon ett flertal ggr försökt att få kontakt med Håkan Kasström för att 

besluta om ett datum men inget gehör.  

Therese ber oss kika efter intressanta föredrag/föreläsningsämnen som hon kan spinna vidare på. 

Genetik kom på förslag. Övriga i styrelsen uppdrogs att komma med förslag. 

 

§ 18. Lokalombusansvarig 

Petra vidarebefordrar från Marie föreslog ett lokalombud / län om inte synnerliga skäl föreligger, 

styrelsen biföll detta.  

 

§ 20. Övriga frågor 

Cilla uppdrogs att kolla upp om vi får sälja gamla tidningar. 

Förfrågan från Catrin till Therese om Catrin kan hänvisa vissa samtal till henne som gäller allmänt 

om rasen. Therese tyckte att det var ok.  

Rasmontern Stora Stockholm: Vattentema tillsammans med NewFoundlandsklubben 



 

§ 21. Nästa styrelsemöte 

22 –  23 januari 2005 preliminärt hos Catrin. 

 

§ 22. Mötets avslutande 

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid pennan: 

 

 

Catrin Eriksson / Sekreterare Ordförande / Peter Nordin 

 

 

 

 

Vice Ordförande / Petra Junehall 

 

 

 

 

Justerare: 

 

 

 

Therese Hult Nicklas Lundh  

 


