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Styrelsemöte 12 juni, 2005 

 

•  Styrelsemötet hölls i form av telefonmöte. 

 

•  Närvarande var; Line Woldmo, Tina Lindberg, Mats Björk, Marie Ahlgren och Linda Jansson. 

 

•  Line öppnade mötet och gick igenom dagordningen för mötet. 

 

•  Till justerare valdes Marie Ahlgren 

 

•  Till mötessekreterare valdes Linda Jansson 

 

•  Inkomna skrivelser; 

 

- Jan Härngrens skrivelse bifalles och svarsskrivning delegeras till Petra Junehall 

- XX ansökan om att få registrera dennes tjuvparningskull avslås. Avelsrådet får i uppdrag av 

styrelsen att skicka svar till XX och även meddela SKK vad vi beslutade. 

- Line kontaktar Niklas Lundh ang. skrivelsen från NLBK och svarar sedan dem utifrån vad hon fick 

för svar av Niklas. 

- DLK önskar samarbete med oss i SLBK, vi i styrelsen vidarebefordrar denna förfrågan till 

tidningsredaktionen och webmaster och de i sin tur får ta kontakt med DLK och diskutera eventuellt 

samarbete. 

 

•  Utkomna skrivelser; 

 

- Väntar på svar från CS 

 

•  Petra Högberg har sänt över information om hur ekonomin ser ut, den ser bra ut. 

 

•  Medlemsansvarig;  

 

- Marie har gjort en av våra medlemmar varm i hjärtat, genom att erbjuda henne 100 kr i rabatt på 

någon av våra specialer. Anledningen till den är att medlemmen betalt medlemsavgiften men av 

någon anledning inte kommit in i systemet och därför inte kunnat ta del av de ” förmåner”  som 

finns för dig som medlem i SLBK bl.a. så har hon inte fått någon tidning.  

- Vem som helst kan köpa gamla nummer av Leonberger Nytt, de kostar då 30 kr. 

 

- Nya rutiner angående välkomstpaketet: 

- Uppfödare som använder sig av SLBK:s valphänvisning och anger antal valpar kan få ett 

välkomstbrev som kan utnyttjas vid medlemskap i SLBK, till sina valpköpare som bl.a. innehåller 

ett rabattkort.  

Rabattkortet kan du som valpköpare använda vid en utställning i valpklass eller få 100 kr rabatt i 

juniorklass på någon av de specialutställningar som anordnas av SLBK. Använder sig inte 

uppfödaren av den tjänsten av någon anledning ex. att alla valpar redan är tingade, så kan hon/han 

kontakta medlemsansvarig och få breven hemskickade. Det är bra om uppfödaren anmäler hur 

många valpköpare den har för att kunna få rätt mängd brev. Uppfödaren kan även skicka ett 

brev/mail till medlemsansvarig med namnen på valpköparna så skickar hon/han ut välkomstbreven. 

 

 

•  Avelsrådet har inkommit med en skrivelse till styrelsen som vi har behandlat. 

 

•  Vi i styrelsen utser Gerd Svensson till MH –  ansvarig. 

 

•  Mats Björk har fått i uppdrag att prata med Merethe Paulsen om att ev. planera Riksträffen och 

Hundens dag. Mats ska återkomma med svar till styrelsen. 

 



•  Riksträff den 18-19 sept, hinner vi anordna en riksträff till dess? Kontakta Petra Högberg om 

budget och om det finns möjlighet till att lokalombuden kan få reseersättning? 

 

•  Leonberger Nytt; 

 

- Vi beslutade att detta nummer av Leonberger Nytt kommer att tryckas i färg, även om det utgör 

en merkostnad. Tidningen har från och med detta nummer fått en ny årsannonsör, vilket generar i 

ökade intäkter och med bakgrund av det kände vi att det skulle vara kul med en tidning i färg. Vi 

ska sedan utvärdera detta nummer och besluta om hur vi ska göra med resterande nummer, ska vi 

ha dem i färg eller svart/vit. 

- Redaktionen vill ha prisuppgifter om vad det ska kosta att färgannonsera i tidningen, helsida, 

halvsida och mindre annonser. Vi i styrelsen föreslår att redaktionen pratar med Petra Högberg och 

lämnar sedan in framkommet förslag till styrelsen. 

- Carina A:son Östlund tror att vi kan trycka tidningen billigare, hon får i uppdrag av styrelsen att 

ta in offerter på vad det kan kosta att få tidningen tryckt. 

 

•  Tina Lindberg tar på sig uppgiften att räkna ut poängen på stegen för guldlejon- lejoninnan. Hon 

tar kontakt med Niklas Lundh för att ta reda på poängen för de olika placeringarna.  

 

•  Lokalombuden har fortfarande kvar sina 300 kr som de får göra i stort sett vad de vill för, bara 

det gynnar medlemmarna som kommer på träffarna. 

 

 

Vid tangentbordet Linda Jansson 

 

 

Justerare; 

 

Line Woldmo Marie Ahlgren  

 


