
Mötesdatum: 2005-11-15 

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens telefon/styrelsemöte  

2005-11-15 

 

 

Närvarande: Line Woldmo, Tina Lindberg  

Arbetsgruppen: Ulf Uddman, Hans Forsell, Per-Inge Johansson.  

Adjungerande: Catrin Eriksson / Adj sekreterare  

 

Frånvarande: Linda Jansson, Marie Ahlgren, Mats Björk 

 

§ 1. Mötet öppnas 

Ordföranden Line Woldmo förklarade mötet öppet. 

 

§ 2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen med tillägg på övriga frågor under § 21, därefter fastställdes dagordningen. 

 

§ 3. Val av justerare 

Tina Lindberg jämte Ordföranden. 

 

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

Lästes upp och givna uppdrag gjorda och lades till handlingarna 

 

§ 5. Inkomna skrivelser 

- Brev från New foundlandsklubben 

- Tipssidan på hemsidan 

- Från avelsråd, ang. önskeprofil 

- Inbjudan till utbildning av utställn.ansvarig 

- Info till nya medlemmar 

- Mail från xxxx kennel 

- Medlem 

- Avelsråd/hemsidan 

 

§ 6. Utgående skrivelser 

–  Ulf Uddman uppdras besvara Newfoundlandsklubbens brev ang. försäkrade ekipage - Line 

uppdras kontakta xxx ang. tipssidan 

–  Line uppdras kontakta avelsråd ang. önskeprofil 

–  Line uppdras kontakta Kenneth Sultan om handledare-utbildn 

–  Catrin uppdras kontakta uppfödare med länk på hemsidan för att se deras intresse om  

vilka som bör stå med på hemsidan (medlemmar & icke medlemmar) 

 

§ 7. Årsmötet 

Scandic (Järva Krog) bokad. Catrin uppdras att göra årshandlingarna. Alla i styrelsen hjälps åt att 

få in årsredovisningar & verksamhetsplaneringar. Per-Inge uppdras att få fram ett förslag till 

mötesordförande till årsmötet. Sekreterare till årsmötet föreslogs Catrin Eriksson. Hedersmedlem 

föreslogs Kenneth Sultan, styrelsen enig och biföll förslaget. 

 

 

 

§ 8. 25 års jubileum  

Line föreslog en överraskning till medlemmar 1/1 -06. 

Ann-Christine Sultan erbjudit sig att göra stora BIR/BIM lejon till våra specialer 2006. A-C Sultan 

sponsrar med ett lejon till en special, klubben jagar sponsorer till de andra 4 om klubben står för de 

andra 5. Styrelsen biföll förslaget. Line uppdras kontakta A-C Sultan om bilder på dessa. Mer om 25 

årsjubileumet kommer under PR-ansvarigs punkt, § 17 

 

§ 9. Webmaster 



Lena Lindgren avgår som webbmaster, vilket styrelsen beklagar. Lenas namn kom även upp under 

årsmötets punkt om hedersmedlem för detta fantastiska arbete inom klubben, men hon hade redan 

fått denna utnämning. Line har varit i kontakt med Pirre och hon har tackat ja till att vara 

webbmaster tillfälligt och då sköter hon främst uppdateringar och underhåll. En annons ska ut på 

hemsidan att klubben söker en ny webbansvarig snarast. Line uppdras att ordna detta. 

Webkontrakt skickat till sekreteraren från Lena L, Line uppdras ordna detta. Förslag från 

arbetsgruppen: Att titta efter ett svenskt webhotell i stället, Line uppdras att kontrollera detta. 

 

§ 10. Medlemsartiklar 

Niklas B som är ansvarig för medlemsartiklarna har lämnat in ett förslag på artiklar han vill köpa in 

för klubbens räkning. Styrelsen stödjer detta förslag. Arbetsgruppen ser inget hinder i detta men 

att styrelsen kontrollerar detta med kassören och att denna utgift läggs in som varulager. Catrin 

uppdras kontakta Petra H om detta och därefter kontakta Niklas Bohn efter kassörens svar. 

 

§ 11. Ordförande 

Line meddelade att mail inkommit från xxxx-kennel. Ulf Uddman uppdras att besvara xxxx-kennel. 

 

§ 12. Sekreterare 

Catrin meddelar att hon fått ok att handla in lazerpatron & papper till årsmöteshandlingarna. 

 

§ 13. Kassör 

Ej närvarande, men hon har mailat över balans/resultat rapport till ordföranden och den såg bra ut. 

 

§ 14. Avelsråd 

Skrivelse om ” önskeprofil”  har inkommit, vilket styrelsen tog upp under inkomna skrivelser. 

Styrelsen tyckte det var ett bra förslag, Ulf Uddman informerar då om att SKK kommer att lägga ut 

på SKK´s hemsida ett program januari 2006 ” SKK´s Avelsdata”  Denna sida kommer att vara 

tillgänglig för alla. Arbetsgruppen föreslår i stället att vänta med en önskeprofil och låta uppfödarna 

få en chans att kika på detta (SKK´s avelsdata) och att hösten 2006 samla ihop till en 

uppfödarkonferens för att därifrån utveckla detta vidare med en möjlig önskeprofil. Styrelsen tyckte 

detta var et utmärkt förslag och mer rimligt. Line uppdras kontakta avelsråd om detta beslut. 

 

§ 15. Tävlings och provansvarig 

Tina meddelar att hon ej fått svar från SKK angående ändring av Svenstavikspecialen den 5/8 till 

Vännäs den 17/6 -06. Tina uppdras att försöka få fram ett svar snarast. 

- Gina E Persson hjälper till med Morkulien 3/6. Plats och domare klart till denna utställning vilket 

kommer att vara ett samarbete med Norge. 

- Väntar på svar om Vännäs, Tim & Mimmi är huvudansvariga för denna utställning 

- Värnamo 3/9 har Nicklas Lundh huvudansvar för. 

- Enköping 21/10 har Catrin Eriksson huvudansvar för 

 

§ 16. Utbildningsansvarig 

Line uppdras kontakta Kenneth Sultan om att gå utbildning för utställningsansvarig 

 

§ 17. PR-Ansvarig 

Line uppdras ta kontakt med Marie-Louise Andersson om intresse finns för att ” föra fram”  

leonbergern på ett bra sätt. Dvs. promota för rasen i sig. Marie-Louise har även erbjudit sig att 

försöka få fram en huvudsponsor för 2006 och även villig att strukturera upp ” riksträffen”  se 

under punkt 21 

 

§ 18. Data- Internet ansvarig 

Inget att anföra 

 

§ 19. Lokalombudsansvarig 

Marie uppdras att kontakta lokalombuden så att dessa lämnar in verksamhetsberättelser/planer i 

tid till årsmötet. 

 



§ 20. LB-Nytt 

Manusstop tidigarelagt. Tidningen kommer ut till medlemmarna veckan före ” Stora Stockholm”  

LB-Nytt kommer att finnas till försäljning på HUND 2005 a´30 kr styck. 

 

§ 21. Övriga frågor 

Riksträff: Kommer att anordnas under sommaren 2006, troligtvis i Valdemarsvikstrakten, där det 

finns marker att vara på som ej kostar klubben något. Vad som är tänkt att finnas med är: 

föreläsningar, leonberger som arbetande hund, dvs. lydnad/bruksjippon och utställning, 

tipspromenad ev. grillning & dans. Mycket aktiviteter för hund & ägare. Platser i närheten för 

husvagnar mm finns. Line uppdras att kontakta Marie-Louise för att strukturera upp detta. 

 

Årsmötet 2005 delegerade åt styrelsen att ta fram nya poängberäkningar för 

guldlejon/guldlejoninnan angående BIG & BIS poäng, styrelsen beslutade följande: 

 

BIG 1: 25 BIS 1: 50 

BIG 2: 20 BIS 2: 20 

BIG 3: 15 BIS 3: 15 

BIG 4: 10 BIS 4: 10 

BIG R: 5 BIS R: 5 

 

BIS1-ans höga poäng motiverade bl.a. av styrelsen att det är en bedrift att få bli det och att det är 

en fin PR för vår ras. 

 

Styrelsen uppdras av arbetsgruppen att ta fram en skiss på verksamhetsplan/ budget till 2006 inför 

nästa möte. 

 

Regler för att medverka på hemsidan: Dessa finns redan i dag, men att det behöver uppdateras och 

kontrollera av med uppfödarna. Catrin uppdras att kontakta uppfödarna som finns med på 

hemsidan i dag hur dessa ställer sig till villkor för att stå med, och därefter fortsätter styrelsen sin 

inventering angående detta. 

 

xxx har bett att få stå över för ansvaret för Morkulien. Gina E Persson har lovat att hjälpa till med 

denna utställning så länge. Årsboken 2004 tar vi det lite lugnare med. 

 

§ 22 Nästa möte 

Nästa möte vilket blir ett telefonmöte blir den 15 december kl 19.00 

 

§ 23 Mötets avslutande 

Line förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid pennan: 

 

 

 

Catrin Eriksson / Adj. Sekreterare Line Woldmo / Ordförande 

 

 

Justerare: 

 

 

 

Tina Lindberg  

 


