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Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens Ordinarie styrelsemöte 

Scandic Hotells, Västerås 2011-04-16 

 

§46 Mötets öppnande 

Ordförande Gunilla Hallgren hälsade alla välkomna  

 

§47 Närvarande/Frånvarande 

Närvarande: Gunilla Hallgren, Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Nicklas Lundh, Robin 

Neumann, Liza Darmell, Mikaela Persson Wallenius.  

Frånvarande: Margareta Skarnehall  

 

§48 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§49 Val av protokollförare 

Kristina Truedsson 

 

§50 Val av justerare 

Pamela Abrahamsson 

 

§51 Val skrivare av �Att göra lista� 

Nicklas o Pamela 

 

§52 Föregående protokoll nr 04/11, Årsmötesprotokollet 2011 

Protokoll 04/11 och Årsmötesprotokollet godkändes och lades till handlingarna, 

 

§53 Ordföranden rapporterar 

a) Samtal har inkommit till Gullan från foderhundsägare angående tvist med fråga  

om klubben kan hjälpa i detta. Allt sådant måste gå via SKK. 

b) Ordförande påpekade vikten av att tystnadsplikten ska respekteras. 

 

§54 Sekreteraren rapporterar 

Revisorerna ska ha löpande rapport ifrån kassören då kassören inte har något ansvar beträffande 

ekonomin då kassören är adjungerad, ansvaret åligger helt 

på styrelsen. 

Arbetsordning. Alla klara med att gå igenom sina delar. Kristina uppdaterar och lägger ut på den 

nya på hemsidan. 

 

§55 Kassören rapporterar 

Nicklas har pratat med kassören och Anette hade inget att rapportera. 

 

§56 Medlemsansvarig 

Endast skicka ut välkomstbrev till nya medlemmar eftersom ny tidningen kommer  

ändå ganska omgående, Liza kollar upp om det finns några tidigare 

beslut om saken. 

 

§57 Lokalombudsansvarig 

Margareta ej närvarande. 

Rose-Marie Smedbakken vill tillträda som lokalombud i Dalarna. Pamela meddelar 

Margareta  

 

§58 Kommittéer 

-MH 

Robin hade fått in MH protokoll tillsänt till sej.  

Angelica Klavbäck vill sitta med i MH-kommitteén 



Robin har börjat titta på program för årets Mh beskrivningar. Banan ska färdigställas och i augusti 

ska första MH kunna genomföras.  

Robin ska samordna utbildning för A- och B-figuranter. Klubben bekostar utbildningen mot 

kontaktering. Robin ska undersöka vad som är rimligt antal figuranter att utbilda. 

Klubben har flera redan utbildade figuranter. 

 

-Vilt-, Vatten-, Lydnads-, Bruks  

Vilt 

Vet vi ej om Mimmi Gruffaman Rönnlund vill vara kvar. Pamela kontaktar henne och hör efter. 

 

Vatten 

Åsa Hemberg sitter kvar 

 

Bruks o Lydnad 

Marre Stigell sitter kvar 

 

-Utställnign o Domare 

Gullan är domaransvarig 

Petra H fortsätter som Katalog och Ekonomiansvarig 

Alla domare är klara för 2011 

Nicklas kontaktar Jenny angående flytt av Norrvidinge till Morokulien 2013 tillsammans med Norska 

Leonbergerklubben 19 maj?? 

 

-Avel 

Formulering i RAS om avel på Y-sömskatarakt som idag säger att dubblande av 

Y-sömskatarakten inte skall förekomma är bekräftad till SKK av Liza på uppdrag  

av tidigare avelsråd och styrelse.  

LAT hunden, uppdaterad men lite frågetecken hur det fungerar när den nu ska  

föras över till ett nytt avelsråd. Liza undersöker hur detta fungerar i praktiken. 

Therese Hällström har visat sitt intresse för att bli avelsråd, detta bifölls av  

styrelsen. Liza ska höra om hon vill vara valphänvisare.  

 

-Webmaster 

Undersöka angående Goldenklubbens webmaster om vem som byggt deras  

hemsida. Pamela tar kontakt med Goldenklubben och undersöker detta. 

 

-Hälsa 

Jenny Bergdahl har avgått ur hälsokommittén Det behövs nya som vill ingå. 

Pamela kontaktar alla i kommittén vilka som vill vara kvar. Och om någon av  

dessa vill vara sammankallande.  

 

§59 LB-Nytt 

a) Redaktör: Petter är villig att sitta kvar med tidningen och som redaktör. 

b) I redaktionen Åsa Hemberg och Nicklas och då blir han kontakten från  

styrelsen.  

c) Karin Salen har talat om att eventuellt skulle kunna tänka sej ingå i  

redaktionen. Nicklas kontaktar henne och hör efter. 

d) Det ska läggas ut på klubbens hemsida en uppmaning att medlemmarna gärna  

får komma in med bidrag till tidningen.  

e) Pamela svarar Åsa på hennes brev om LB-Nytt 

f) § 59 a justeras omedelbart.  

 

 

§60 Skrivelser 

Camilla Holewa angående MH, Nicklas har besvarat detta. Ulla-Briit Öhman angående MH 

beskrivning, Nicklas har besvarat detta. Tomas Gustavsson angående hedersutmärkelse, Kristina 

har återkopplat på detta. Och ärendet bordlades till vi undersökt hur utmärkelserna handläggs 



korrekt enligt Skks regelverk då inget finns i våra stadgar om hedersutmärkelserna. Susanne 

Ytterskog svar på svaret från ordförande, Pamela återkopplar med svar till S Ytterskog. Camilla 

Johansson angående sponsring från If till special-utställningarna, Pamela bevarar detta. SKK DN 

beslut 1/2011 angående XXXXX. Maria Andersson har inkommit med intresseanmälan om att vara 

avelsråd. Liza Darmell svarar på detta. Se § 58 Avel. SKK angående delegater till Kennelfullmäktige 

2011. Liza Darmell är anmäld och Mikaela Persson Wallenius ska anmälas att deltaga. Clubshow 

Latvia, Kristina mailat webmaster för att det ska läggas in på klubbens hemsida. Johan Andersson 

om ansökan att få gå som aspirantdomare. Nicklas bevarar detta. Gina E Persson angående ej 

införd intervju om vinnande Guldlejon 2010, Gullan har besvarat detta. Therese Hällström 

intresseanmälan till avelsråd. Liza besvarar detta. Petter Järleskog angående LB-Nytt, Nicklas 

besvara detta. Ruth Lintonsson angående LPN1 resultaten, Kristina besvarar detta och undersöker 

vidare med Unionen.  

 

 

§61 Bordlagda ärenden 

a) Tomas Gustavsson skrivelse angående införande inrapportering av om hunden  

blivit kastrerad. Förslaget bifölls av styrelsen och avelsråden ska se till att det 

kommer med i enkäten på SLBKs hemsida  

b) Angående rösträtten detta är redan avslaget från SKK se protokoll 05/09 §60,  

Sekreteraren rapporterar.  

c) �Hänt sedan sist� ska ersätta ordförandes rader på klubben hemsida, detta för att 

medlemmarna ska se vad är på gång. 

 

§62 Övriga frågor 

Föreslogs att det ska införas precis som i Danmark ett poängsystem där man får poäng för vissa 

placeringar och detta gör att man kan kvittera ut en mugg med klubbens logga vid utställningar. 

Många har hört av sig angående att det ryktas om att styrelsen köpt in datorer till sig, för att 

förtydliga så har två datorer blivit inköpta i enlighet med beslut tagit i protokoll 02/09 § 25. Dessa 

var till kassör och sekreterare. 

Diplom ska delas ut för alla tidigare viltspårs championat. Kristina fixar diplomen när namnen 

kommit in och skickar dessa till Gullan för underskrift. 

Föreslogs att det ska tas fram gemensamt monter- och information material för utställningarna vi 

ska representera klubben på. 

 

§63 Nästa möte 

Datum för nästa möte 11 juni klockan 9.00 i Upplands Väsby 

 

§64 Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet och tackade för idag. 

 

 

Vid protokollet: Justeras:  

 

 

 

Kristina Truedsson Gunilla Hallgren Ordförande  

 

 

Justerare: 

 

 

 

Pamela Abrahamsson  

 


