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     Protokoll fört vid   Nr 10/12 

Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte 

 2012-10-28 

 

§109  Mötets öppnande 

            Ordförande hälsade alla välkomna 

 

§110 Närvarande/Frånvarande 

 Närvarande:  Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Maria Andersson, 

 Märta Brandts, Mikaela Persson-Wallenius, Robin Neumann,  

 Frånvarande: Lia Beckman 

  

§111 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen godkändes 

 

§112 Val av protokollförare 
            Kristina Truedsson 

 

§113 Val av justerare  

 Maria Andersson 

 

§113  Val av skrivare av ”att göra lista” 

            Pamela Abrahamsson 

 

§114 Föregående protokoll nr:  09/12 

  Föregående protokoll 09/12 ej på plats än. 

 

§115 Ordföranden rapporterar 

            a) Årsmötesordförande och sekreterare är klara. Lokal-förfrågningar har skickats  

            ut och svar inväntas. 

 b) Kontakt med tagen med SKK gällande Xxxx Xxxx Ej besvarad trots att   

            återkoppling skulle ske 4 dygn senare. Pamela tar kontakt och frågar vad som  

            hänt. Kontakt med SKK ang. Xxxx Xxxx känner sig utsatt och trakasserad på FB.  

            Personen hänvisas till SKK. 

            c) Kontaktat med Per-Inge Johansson, SKK, för revidering av klubbens stadgar 

 Påminnelse har skickats till SKK om att få klart stadgerevideringen.  

            d) RAS revideringen ska vara SKK tillhanda i början av 2014 

            e) Beställa nya raskompendium – hur många? 

 Pamela har kontakt med Petra Junehall om att beställa nya kompendier.  

            Kommittén kan ändå  börja jobba på ett nytt kompendium men på ett längre  

            perspektiv. Vi beställer 50 stycken genom Petra till att börja med. Pamela ber  

            Petra ordna detta. 

            f) Kontakt med Finska Leonbergerklubben om leonbergerns hälsa i Finland. 

 Kontakt ska tas med övriga norden för att få en bild hur hälsostatusen är i de olika  

            nordiska länderna. 

Svenska  

Leonbergerklubben 
_____________________________________________ 
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§116 Sekreteraren rapporterar 

 Inget att rapportera 

  

  

§117  Ekonomi 

           a) Avsätta pengar för framtida domarkonferens. 

 Förslag att pengar börjar avsättas i kommande budget till detta. 

           b) Planera 2013 års budget 

 Kommittéerna ska tänka över vad som ska budgeteras. 

 

§118 Medlemsansvarig 

            Inget att rapportera 

 

§119 Lokalombudsansvarig  

            Stockholms lokalombud Joachim”Hoffe” Hoffmeijer har avgått i september, men  

            Jennie Trouin sitter kvar. 

             

             

§120     Kommittéerna rapporterar 

 

 MH 

Sista MH:t för i år avklarat. Preliminärt schema för 2013 påbörjat. 

Utbildning M3, tre ska gå och M5, 2 stycken ska gå. Klubben kommer att få 

egna testledare. 

Idealprofilen ska färdigställas, så vi får något att jobba emot. Den ska finnas 

med i LB nytt med manusstopp 15 feb 2013. 

 

 Tävling 

Inget att rapportera 

 

 Utställning /Domare 

a) Flerrabattsystemet utnyttjas – ändras? 

Bordlägges  men kontakt tas med Nicklas så han få ge sin åsikt på detta. 

b) Falköping ej aktuellt – Skara istället? 

Fått erbjudande om att lägga utställning ihop Skaras 3 dagars utställning 1-3 

maj 2015.  

c) Morokulien – flytt av datum godkänt av SKK då det krockar med  

världsutställningen 

Flyttad till den 12 maj 2013. Tone Mosby har redan kontaktat domare till 

utställningen. Mikaela ska hålla kontinuerlig kontakt med Tone.  

d) Checklista till rasspecialerna påbörjad 

Listan sätts ihop tillsammans med utställningskommittén 

e) Förtydligande i arbetsordning ang. Barn med Hund 

Barn med hund ska alltid vara med på utställningarna. 

f) Sundsvall 

Pokaler och några rosetter var inte på plats. Nicklas Lundh ställde upp på plats 
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trots att han bara var där som utställare. Han hade inte behövt göra detta men 

gjorde så ändå. Detta gjorde att han inte var förberedd och om då några 

missförstånd uppstod så är det bara att beklaga. Klubben är dock tacksam för 

att han ställde upp och hjälpte till. Petra ska skicka ut pokalerna.  

g) Rosetter & pokaler inför Kungsör. Det beställs endast rosetter & pokaler till 

denna utställningen till att börja med. 

h) Förlag att ha klubbmästerskap i Rallylydnad på kvällen på utställningen i 

Högbo Bruk. 

i) Avtalet med Husse är uppsagt per den 1 oktober. Husse har dock ej 

bekräftat att man mottagit uppsägningen. 

 

 Avel / hälsa 

a) Ljusberäkning uppdateras i april. Lathundarna ska uppdateras en gång om 

året, detta är redan beslutat på tidigare möte. Även valplistan  ska det 

uppdateras redan nu enligt ljusberäkningen. Endast individer kan beräknas, 

inte kombinationer. 

b) Lathundskommitté ska finnas under avel och hälsokommittén, med ett nära 

samarbete. 

Föreslogs att eventuellt framställa en lista på alla handhundar som finns 

tillgängliga för avel med rätt kriterier. Får se om det kan publiceras men då 

måste man inhämta ägarnas godkännande att dessa hundarna får stå med på 

listan. 

c) Avelskonferens hösten 2013 i Göteborg – inriktning: Inför avel 

Komma in med förslag på föreläsare. Tänka ut om vi kan få det sponsrat och i 

så fall hur detta ska kunna låta sig göras. 

d) Ulla – Britt Öhman får lämna avelsrådet pga personliga skäl 

e) Märta och Mikaela var på konferens om Molosser. Man hade mycket om 

SRD och alla nordiska länder ska börja jobba med SRD. Norge har inkommit 

om Leonberger ska ingå i SRD.  

Märta har varit i kontakt med Emma Ivarsson  och man har fått in prover från 

40 hundar utan tumördiagnos, varav 21 stycken över 8 år eller äldre vid 

provtagningen, 11 med tumördiagnos varav 6 av dom har oesteosarkom. 

Ledkonferensen 2013 har Märta raknat ut att om 20 kommer skulle priset bli 

250:- /person. Betalning är anmälan, eftersom många inte betalt på tidigare 

arrangemang.   

 

 Hemsida 

Rea ut medlemsbutiken inför jul, så vi kan köpa in nytt lager i början av 2013 

För att bli av med lagret så ger vi 50% innan jul på grejorna. Lotta ut 

resterande varor på kommande konferenserna.  

 

 Internationell kontakt 

Bilaga: Rapport från Unionsmötet i Leonberg 2012-09-28 

 

 

§121 Leonbergernytt  
            a)  AU beslut – InDesign böcker till redaktören 

            b)  Nr 3 har varit tungt att få ihop men förhoppningsvis går nr 4 lättare 



 4 

            c)  Tomas Gustavsson kommer fortsättningsvis ingå i redaktionen 

  

 

§122 Skrivelser  

 2012-09-13 SKK Utställningskommitténs stipendium för funktionärer  

 2012-09-13 SKK Ev justering av 2013 års utställningar  

 2012-09-13 SKK Länsklubbsutställningar 2015  

 2012-09-13 SKK SBK Tävling-skapa konto  

 2012-09-13 Anita Treichler Report from Bern  

 2012-09-14 Angelica Klavbäck Svar på svaret 

 2012-09-16 Kaj Lindstedt FI leonbergerklubben Election ILU 

 2012-09-16 Heijn Sibrijns Election ILU 

 2012-09-16 Kaj Lindstedt Election ILU svar 

 2012-09-16 Heijn Sibrijns Election ILU Svar 

 2012-09-19 SKK Auktorisation exteriördomare 

 2012-09-20 Beth O’Conner LCA Election ILU  

 2012-09-21 Charlotta Mellin Ansökan om utökande av Rasregister.  

 2012-09-22 Tatiana Zavorina RUS club letter  

 2012-09-23 Denis Vernon CFL ILU/UIL  

 2012-09-24 Anmälningsmottagaren - Flerhundsrabatt   

 2012-09-25 Tatiana Zavaorina Union meeting 2012 

 2012-09-26 Guido Perosino ILU / UIL 

 2012-09-29 Martin Setter Deltagande vi utställning 1-3 maj 2015  

 2012-10-01 SKK  Ansökningsblanketter specialklubbutst 2015   

 2012-10-01 Levi Nikitin Erbjudande till alla hundar och hundägare 

 2012-10-01 SKK KF 2013-motioner vb.styrelsen 1/10 

 2012-10-04 Hein Sibrjins Follow up decisions delegates meeting ILU 2012 

 2012-10-08 Toril Eijerstam Lokalombud 

 2012-10-10 SKK Kursanmälan avels konferens 16-17 mars 2013  

 2012-12-16 SKK Inbjudan till utbildning av handledare (CUA-H) för utbildning 

 av certifierade utställningsarrangörer (CUA) 

 2012-10-16 SKK Protokoll utdrag fr SKKs Domarkommitté gällande 

 Dragongårdens Rumpnisse  

 2012-10-21 Inkommen skrivelse ang. rasspecialen i Sunsdvall.  

 2012-10-26 SKK CS nr 412  

 

  

§123  Bordlagda ärenden 

            a) Årets avelshund-förändras (inför årsmötet) 

            b) BIR & BIM veteran-förändras (inför årsmötet) 

        

 

§124 Övriga frågor 

 Poängberäkning av hälsolistan vad händer? Detta ska tas upp nästa avelsmöte. 

 Pamela har börjat att skriva ner lite mer utförligt om vår rasberättelse.  

 Utvärdering av det nya ögonprotokollet efter 6 månader? Märta har haft kontakt  

            med Berit Wallin Håkansson om att få reda på vad det har gett för resultat. Berit 

 har tyvärr inte kommit tillbaka ännu. 
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 Vad hände med att påminna om röntgen vid 18 månader ålder? Avelsråden har 

 konstaterat att det inte var genomförbart att kontakta alla valpköpare men man  

            kanske ska kunna kontakta uppfödarna. Frågan ska tas upp på nästa  

            Avelsrådsmöte. 

 Rapport från David Selins uppfödarutbildning. Maria o Pamela ska hjälpas åt att  

            skriva ihop något ifrån detta.   

 Två ska anmälas till Avelskonferens den 16-17 mars 2013  

 

§125 Nästa möte 

 Telefonmöte onsdagen 5 december 19.00 

 

§126 Mötets avslutande 

 Ordförande tackade alla för ett trevligt möte. 

 

 

Vid protokollet     Justeras 

 

 

 

Kristina Truedsson     Pamela Abrahamsson 

       Ordförande 

 

 

Justeras 

 

 

 

Maria Andersson 

 


