
Mötesdatum: 2009-11-24 

08/09 

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens Ordinarie styrelsemöte 

Telefonmöte 2009-11-24 

 

§94 Mötets öppnande 

Ordförande Ann Johansson hälsade alla välkomna  

 

§95 Närvarande/Frånvarande 

Närvarande: Ann Johansson, Nicklas Lundh, Linda Toftehag, Cecilia Rosenqvist, Pamela 

Abrahamsson, Sanna Johansson, Olle Hjerpe  

Frånvarande: Jenny Bergdahl, Jean Swärd 

 

§96 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§97 Val av justerare 

Olle Hjerpe  

 

§98 Föregående protokoll  

Alla tidigare protokoll justerade och upplagda på hemsidan 

 

§99 Ordföranden rapporterar 

a) Domaransökan från Lars Adeheimer: Styrelsen ansåg att trots att Lars Adeheimer redan är 

domare för ett stort antal raser är hans ansökan väldigt tunn. Styrelsen avslår inte ansökan men 

Sanna Johansson ombads att kontakta Lars och be honom komplettera sin ansökan efter upplägget 

som beslutades vid styrelsens förra möte. Så här står det i protokoll 05/09 Mötesdatum: 2009-07-

10 ” Utställningsansvarig: Sanna Johansson visade ett dokument hon utarbetat ” Arbetsrutin för 

ansökan för blivande domare på Leonberger” . Förslaget mottogs positivt av övriga i styrelsen och 

det beslutades att SLBK skall i framtiden använda sig av dokumentet vid domaransökningar. 

b) Årsmöte 2010: Falkenbergs Brukshundklubbs lokal är bokad till nästa årsmöte som äger rum den 

13 mars med start klockan 11.00. Annons i nästa nr av LB Nytt nr 4. Cilla Rosenqvist kontaktar 

Jenny Bergdahl omgående för lämna anvisningar om hur annonsen skall se ut. 

c) Annons i Hundsport: Beslöts att behålla den minskade annonsen som infördes direkt efter förra 

årsmötet. Denna något mindre annons gör att klubben sparar 4.000 kronor per år. 

 

§100 Kassören rapporterar 

a) Klubbens ekonomi är fortfarande god. Redovisning från Newfoundlandsklubben från 

domarkonferensen har kommit in och den är tydlig och bra. Bidrag till SLBK från SKK dröjer. 

b) Bidrag till rasmontrar på Hund09 i Stockolm samt My Dog i Göteborg. Max belopp 3.000:- per 

monter. Åsa Hemberg ansvarig för monter i Stockholm och Marita Reberg för montern i Gbg. Marita 

har anmält ev. förhinder till Olle Hjerpe. Ann kontaktar Marita för att säkerställa att hon fortfarande 

kan bygga montern. Pamela Abrahamsson letar efter folk som har möjlighet att stå i montern om 

inte Marita har möjlighet att göra detta. 

 

§101 Sekreteraren rapporterar 

Referat från domarkonferensen i Leonberg: Referat från Petra Junehall samt kopior på föredrag från 

bl a Guido Perosini. Beslöts att Linda Toftehag skannar och skickar Petra Junehalls referat till 

styrelsen och kopierar det andra materialet till styrelsen för att överlämnas vid nästa styrelsemöte. 

 

§102 Kommittéer 

Avelsråd: Föreläsning i Genetik och Avelslära i Uppsala den 22/4 2010. Föresläsare Sofia Malm från 

SLU. Styrelsen har tidigare via mailbeslut beslutat att dela arvode samt bensinpengar med Uppsala 

KK till Sofia Malm. Inbjudan till föreläsningen ligger ute på hemsidan redan. 

MH: Nicklas Lundh rapporterar att Helena Lutz har meddelat att hon anordnar ett MH i vår. Det 

verkar som om Norrland och ev. Skåne har största problemen med att få platser för MH 

beskrivning. Styrelsen inriktar sig på Skåne och Norrland till våren för att jobba på att hjälpa till att 



öka antalet tillfällen och platser. 

Utställning/Domaransvarig: Sanna Johansson specialutställningar 2011. Vad händer med Avesta? 

där finns ingen utställningskommitté. Sanna undersöker. Ansökan till specialutställningar 2012 skall 

vara SKK tillhanda 31 dec. Sanna kollar om det går att anordna en utställning tillsammans med 

Newfoundlandsklubben i Backamo. Sanna kollar även möjligheterna till utställningsplats i norra 

Sverige samt i Norrvidinge. Cilla kollar Västerås. Nicklas kollar med Pirre Andersson om Medevi. 

Bruks- Vatten- Lydnad och Viltspår: Pamela kollar med SKK om viltspårsprotokollen. 

 

§103 Skrivelser 

Therese Hult plaketter: Viltspårlista kommer att införas fr o m 2010. Liknande Guldlejonlistorna. 

Pamela Abrahamsson kommer att ansvara för poängberäkningen. Och det är till henne man skall 

skicka in sina resultat. 

Marie Ahlgren: angående hedersutmärkelse åt medlem. Styrelsen beslöt att bifalla önskan och 

kommer att dela ut utmärkelse på årsmöte. 

 

Marre Stigell vill ordna med uppfödarutbildning: Pamela Abrahamsson kontaktar Marre för att få 

närmare information hur hon tänkt sig utbildningen. Ärendet bordlades. 

 

Skrivelse från Helena Lutz angående av gamla styrelsen påbörjat extranummer av LB Nytt. Cecilia 

Rosenqvist besvarar skrivelsen. 

 

Skrivelse angående kennel XXXXXX har inkommit till styrelsen. Styrelsen jobbar på ärendet. 

 

 

§104 Övriga frågor 

Angående hälsofond: Olle Hjerpe har börjat undersöka möjligheterna till en fond/stiftelse. Det ligger 

mycket administration bakom en sådan och det kan även krävas personinsatser av större mått. Olle 

kontaktar SKK för att om möjligt kunna få förslag på hur man lätt skulle kunna administrera en 

hälsofond. Frågan tas upp på nästa möte igen. 

 

Rapportering av resultat till uppfödarlistor: Beslöts att Linda rapporterar till Nicklas så fort som 

kritikerna kommer med posten. 

 

Linda Toftehag föreslår att kritiklapparna inte behöver skickas tillbaka till sekreteraren efter 

inskrivning och email till styrelsen. Lagring av kritiken görs på hemsidan och i SLBKs övriga 

material. Klubben sparar då portokostnader för återskick. Styrelsen beslöt att kritiklapparna inte 

skall skickas tillbaka. 

 

Sanna Johansson skriver till webmaster att lägga ut att Linda Toftehag och Sanna Johansson har 

haft datorkrasch och kan därför ha missat att svara på inkomna skrivelser. 

 

 

 

§105 Nästa möte 

Datum för nästa möte, telefonmöte 16 dec 2009 klockan 18.00 –  20.00. 

 

 

Vid protokollet: Justeras: Justerare: 

 

 

 

Linda Toftehag Ann Johansson Olle Hjerpe  

 


