
Mötesdatum: 2006-11-29 

Styrelsemöte SLBK 2006-11-29/Telefonmöte 

 

Närvarande: Liz-Beth Carlsson Liljeqvist, Axel Schäring, Catrin Eriksson, Gunilla Hallgren, Petra 

Högberg 

Extra inbjudna: Valberedning: Ove Lindberg 

Revisor: Cilla Rosenqvist 

 

Frånvarande: Liza Darmell, Annica Östling, Rolf Holm, 

Ordförande hälsade ett speciellt välkomnande till revisor och valberedningsrepresentant  

§ 1 Mötet öppnas 

Ordföranden Liz-Beth förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Val av justerare 

Gunilla Hallgren 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställdes 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Läses och lades till handlingarna 

 

§ 5 Ekonomisk rapport 

147 000 i kassan, Enköping gått bra 

Inoff. Utställn annonsen hanns få med i Hundsport. 

Vi måste se till att få in någon annan på ev utbildn/seminarier om man anmält och man ej kan 

själv, för detta är kostnader som klubben måste stå för. –  Det finns säkert någon annan i styrelsen 

som vill gå, får man förhinder får man ordna upp detta själv med någon annan i styrelsen. 

Medlemsartiklar –  ingen succe´försäljning. –  Rickard vill ej ha hand om medlemsartiklarna till 

nästa år. För stor konkurrens med andra som säljer leonbergerprylar mm. Styrelsen ger Richard, 

Cilla och Catrin i uppdrag att arbeta fram något angående medlemsartiklarna till årsmötet. 

Richard, Cilla och Catrin –  Profilgrupp Uppdras att arbeta fram ett förslag till årsmötet. 

 

§ 6 Inkomna skrivelser 

Petra lämnar mötet och återkommer till § 7 

 

•  åter hänvisning Lejonshines Anneli Levin 

•  SKK Månadsbrev oktober (läs på SKK: s sida) 

•  Kritiker Värnamo –  till Liza & Gullan 

•  SKK Inbjudan till kurs avelsplanering steg II 21-22 april -07 

•  SKK Föredragningslista CS-Möte 16/11 -06 

•  SKK´s valberedning –  påminnelse till kennelfullmäktige 

•  Förfrågan från Lena Stålhandske/utöka sitt rasregister med Leonberger 

•  SKK Domarkonferens, behandlat frågan, men behöver ytterligare beredn. 

•  Svenska Älghundklubben –  viltspårsprotokoll –  Liza & Gullan 

•  Telia –  faktura –  Petra H 

•  SKK Protokoll CS 04/07 

•  SKK Pressmeddelande –  Nominering av bragdhund 

•  SKK Månadsbrev november (läs på SKK: s sida) 

•  SKK Medlemsavd –  avgifter 2007 –  Petra H 

•  Svenska Älghundklubben –  viltspårsprotokoll –  Liza & Gullan 

•  SKK Utbildningsavdelning. Prep.kurs för blivande exteriördomare: Petra Högberg, Maria 

Gruffman- Rönnlund och John-John Jonsson, presentation på alla medföljer, svar snarast till SKK 

•  SKK Regler för lydnad viltspår mm inför 2007 

•  Disciplinnämnden –  andra raser 

•  Södra Norrbottens Kennelklubb –  kritiker maj & juli -07 –  Gullan & Liza 

•  Mimmi mailat angående Pärm –  årsbok 2004 



•  Marie Billqvist/mail ang. lydnadslistor mm 

 

Svar till ovan nämnda inkomna skrivelser: 

Styrelsen beslutar att arbeta fram en medlemshöjning inför årsmötet med a´25 kr/person & år. 

Tävlingsprotokoll & kritiker skickas till Gullan & Liza 

Turordning för preparandakurs för blivande domare : 1 Petra Högberg 2 Maria Gruffman-Rönnlund 

3 John-John Johnsson, Styrelsen enig i sitt beslut. Kopia till domaransvarig. Catrin uppdras att 

skicka till SKK och Domaransvarig 

Förfrågan från Lena Stålhandske att utöka sitt rasregister som domare, förfrågan sänds vidare till 

Domaransvarig, Catrin uppdras sända förfrågan. 

Catrin uppdras att kontakta Marie Billqvist angående lydnad & bruksgrenarna 

 

Petra åter tillbaka till mötet. 

 

§ 7 Rapporter 

Ordförande fått förfrågan om MH av uppfödare i Södra Sverige, hon svarat och tagit kontakt med 

lokala SBK, ett MH skall anordnas i april, som riktas till leonberger, se till att dessa platser fylls ( ca 

8 st) om det ex blir 2 hundar så ställer ej lokala brukshundklubben inte upp nästa gång. Detta är 

något vi kan försöka göra hos lokala brukshundsklubbar runt om i Sverige –  och göra det i tid.  

 

§ 8 Tidning/Redaktör 

Diskussion angående redaktör, priser mm, intressenter höra med priser på andra tryckerier. Catrin 

uppdras att höra sig för om priset på tidningskostnad på 2 lokala tryckerier i Österbybruk. Liz-Beth 

uppdras samma sak hos ett annat tryckeri. 

Catrin uppdras ringa M-L ang. programvara som Carina har använt. 

Styrelsen helt eniga med att alla ska arbeta ideellt för klubben. 

 

§ 9 Hemsidan 

Styrelsen ger bara ros till berörda som sköter hemsidan. 

Webhotellet som vi hyr av har ingen bra mailsupport, kan ta dagar innan mail kommer fram. Axel 

fortsätter med att kolla upp eventuella idee´r som Pirre m.fl. kan ha 

 

 

§ 10 Årsboken 

Axel uppdras att kontakta berörda, Catrin mailar över namn som figurerat i olika sammanhang 

angående årsböckerna. Axel vill ha alla uppgifter inför årsböckerna senast mitten av januari. 

 

 

 

§ 11 Övriga frågor 

Revisor/Valberedning 

Revisor:  

Styrelsen verkar ha haft ett bra arbetsår med lugn och ro. Ekonomin ej genomgången riktigt ännu, 

men det låter som det ligger bra till. 

 

Ett förslag lägga upp kritiker på hemsidan mm. Årsböckerna 2001-2002 sålt dåligt. 

Kanske ändra årsböckerna till avelsböcker, datorisering mm kom åter igen upp, vilket vi hade uppe 

i styrelsen redan i våras, styrelsen tror ej ännu att tiden är riktigt mogen, men att vi fortsätter att 

jobba för att så ska ske i framtiden. 

Rasmonterinfo: tillsammans med newfoundlandsklubben 

 

Valberedn: 

Valberedningen jobbar på. En del ej svarat på enketen som valberedningen skickat ut, Ordföranden 

ber dom som ej svarat gör det snarast. Dåligt med förslag till valberedningen. 

 

 

§ 12 Nästa möte 



10-11 februari 2007 Sthlms-trakten 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Catrin Eriksson 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

Ordföranden/Liz-Beth Carlsson Liljeqvist 

 

 

 

Justerare: 

 

 

 

Gunilla Hallgren  

 


