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Nr 05/13 
 
Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Telefonmöte  
Datum: 2013-03-25 
 
Dagordning 

 
1.  Mötets öppnande 
   Ordförande Mikael Axenhag förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla     
   välkomna. 
 
2. Närvarande/Frånvarande 

Närvaro: Mikael Axenhag, Angelica Klavbäck, Marre Stigell och Emma Ottosson 
Frånvaro: Pia Hemming 
  

3. Fastställande av dagordning - Dagordningen fastställdes. 
 
4. Val av justerare - Marre Stigell 
 
5. Ny konstitution av styrelsen 
   Styrelsen konstituerar sig enligt följande: 
   - Ordförande Mikael Axenhag 
   - Sekreterare Angelica Klavbäck 
   - Ledamot Emma Ottosson 
   - Ledamot Pia Hemming 
   - Ledamot Marre Stigell 
  Arbetsutskott (AU): Ordförande och sekreterare. 
 
  Firmatecknare 
    Styrelsen beslutade att välja Ordförande Mikael Axenhag 700716-7518 och     
   sekreterare Angelica Klavbäck 820808-0146 att var för sig teckna föreningens      
    firma. Paragrafen justeras omedelbart 20130325. 
 
6. Föregående protokoll 
a)  Föregående protokoll 
   Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2013-03-09 rättat under §6 MH  
   Kommittén, Robin Neuman var felstavat med två n samt så stod Robin Neumans    
   namn på två ställen där rätt namn skulle vara Pamela Abrahamsson och Niklas    
   Lundh. 
    Protokoll från telefonmöte 2013-03-14 båda protokollen godkändes och lades till     
   handlingarna. 
    

Svenska  

Leonbergerklubben 
_____________________________________________ 
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b)  AU beslut  
   - Sammankallande Avelsråd Therese Hällström 2013-03-21. 
  - Katalogskrivare och anmälningsmottagare Catrin Eriksson 2013-03-20. 
 - Domaransvarig Petra Junehall 2013-03-22. 
   Besluten godkändes och lades till handlingarna. 
 
7. Ordföranden rapporterar 
  Specialerna är snart färdiga, det som saknas är sponsorer, vi prövar att lägga ut     
   en annons på hemsidan. MH:t i Nossebro kommer förmodligen att få ställas in,   
   då det är svårt att få tag i folk så här sent. 
  
8. Sekreteraren rapporterar: Inkomna skrivelser/information från SKK 
a)  Sekreteraren rapporterar: 
 
   - Pamela A: Vidarebefordrad förfrågan från Randi i Danmark om Worldwide     
   Independent Leonberger Database. 
   - Toril E: Skrivelse 
   - Pamela A: Raskompendium kommittén. 
   - Toril E: Lokalombudsfråga. 
   - Catrin E: Vidarebefordrad fråga från Pamela A, Facebook. 
   - Cecilia L: Utställningskritiker för 2012. 
   - xxxxxx: Skrivelse om ledamöter som ej följer RAS. 
    - Toril E: Förslag till hemsidan. 
   - Mats H: Frågor om specialen i Morokulien. 
   - Annika E: Fråga om revisorsuppleant uppdrag. 
   - Susanna J: Raskompendium kommittén. 
   - Kirsti Z E: Fråga om extra årsmöte. 
    - Marie A: Fråga om extra årsmöte. 
    - Kerstin F: Fråga om extra årsmöte. 
   - Kirsti Z E: Fråga angående facebook gruppen SLBK. 
   - Kirsti Z E: Beräkning av ljus i lathunden. 
   - Kirsti Z E: Skrivelse om ”Styrelsen informerar” 
   - Pamela A: Skrivelse. 
   - Mikael O: Hanhunslistan. 
   - Gina P: Raskompendium kommittén. 
   - Susanne Y: Skrivelse. 
   - SKK: Information om medlemsadministration. 
   - SKK: Hänvisningsstopp annan ras.  
   - SKK: Inbjudan utbildning 19-20/10-13 för ringsekreterare.  
   - SKK: Hänvisningsstopp annan ras. 
   - SKK: Förtydligande gällande tidigare brev över Inbjudan av ej svensk domare att    
   döma vid prov/tävling i Sverige. 
Uppdrogs åt Angelica att besvara skrivelserna. 
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b)  Övrigt: 
   - 20/13 Utdrag från Facebook. 
   - Förnyelse av omplacering. 
   - Inkomna anmälningar till Föreläsningen den 18/5 med Anders Hallgren. Dessa      
   är vidarebefordrade till Pamela Abrahamsson då hon tar hand om föreläsningen.  
 
9.  Kassören rapporterar: Ekonomisk rapport 
a)  Kassören rapporterar - Inget att rapportera. 
 
b)  Genomgång av klubbens ekonomi måste göras för att se vad vi kan förbättra. 

Fler frågetecken finns i ekonomin/redovisningen för år 2012. 
På årsmötet lämnades kvittona över till den nya sekreteraren i flera pärmar som 
var märkta med månader och år 2010. Förra styrelsen ska enligt årsmötet svara 
för de ekonomska frågetecken som fanns. Angelica meddelar Pamela att 
pärmarna finns hemma hos henne. 

 
10. Medlemsansvarig 
a)  Medlemsansvarig rapporterar - Inget att rapportera. 
 
11. Lokalombuden 
a)  Lokalombudsansvarig rapporterar: 
  - Elisabeth Hallstensson avgår som lokalombud. 
   - Lokalombudsansvarig har skickat ut en presentation om sig till alla    
   lokalombud. Samt meddelat att de kan lägga ut träffar i kalendariet på  
   hemsidan.  
 
b)  Genomgång av alla lokalombud: 
   Vi har 13 lokalombud i dagsläget, frågan är hur många som är aktiva. Micke    
   kollar upp det. 
  
12.       Utställningskommittén rapporterar 
a)  Rapport specialer 
    Ser bra ut. Nu har vi domare och ringsekreterare till alla specialer.       
    Ringsekreterare saknas till Vännäs, Emma jobbar på det. 
 
b)  Årets kritiker, vem skriver dessa? Angelica tar reda på vilka som skriver kritiker   
    idag. 
 
c)  Kommande specialer, Emma kontakar Mimmi igen om Vännäs. 
 
d)  Utställningar 2013, 2014, 2015. Angelica kollar upp vilka som arrangerar vad och     
   vart 2016 års utställningar ska var. 
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e)  Prisrosetter, hur många finns det. Angelica kontaktar Pamela, frågar om lager      
   och vart de finns. 
 
f)  Klubbens certifierande utställningsansvariga (CUA) är Mikaela Persson Wallenius,     
   Märta Branth och Pirre Andersson. I katalogerna inför en utställning måste     
   namnet på en av dessa stå med, det finns inget krav på att dessa måste närvara  
   på utställningen, men man ska ha en god kontakt både innan och efter    
   utställning. Angelica tar kontakt med våra CUA. 
 
13. Avel & Hälsa rapporterar 
a)   Inför RAS revideringen 2014, Micke ringer Therese som är sammankallande för     
   avel och hälsa.  
b)  Uppfödarträffar inför RAS revideringen tar Therese hand om. 
c)  Valphänvisningen 
d)  Hanhundslistan 
   
14.  MH Kommittén rapporterar 
 
a)  Ansvarig rapporterar: 
  Som det ser ut nu har vi inga bokade figuranter till ett enda MH i Nossebro.    
   Angelica har varit i kontakt med Robin som tidigare var sammankallande i MH    
   kommittén. 
 
b)  Klubbens MH bana I Nossebro. Den 13 april är det fixardag ute på banan, vi har  
   än så länge ingen representant som kan ställa upp där. Angelica kontaktar Robin  
   igen och lägger ut information på hemsidan att vi behöver hjälp nere på MH    
   banan i Nossebro. 
 
c)   Beskrivare och figuranter till årets första MH:n i Nossebro den 21/4. Angelica tar    
   kontakt med lokala brukshundklubbar och kollar om det finns figuranter som kan  
   ställa upp med mycket kort varsel. 
 
 d)  Nya medlemmar i MH kommittén, Linda Svanh. 
 
15.  Tävlingskommittén 
a)  Lydnad-, Bruks- och Rallylydnad 
   - Gävlespecialen ska ha KM i Rallylydnad. 
    
b)  Viltspår 
    
c)  Vatten  
  - Vattentävlingar i juli i samarbete med Newfoundlandsklubben. 
 



Sida 5 av 6 

 

16.  Hemsida 
a)   Uppdatering av SLBK´s hemsida. Angelica har uppdaterat och förenklat     
   hemsidan. Angelica lägger i fortsättningen upp utställningsresultat på hemsidan.  
   Vi har även fått in jätte fina bilder av medlemmar. Dessa läggs upp allt eftersom. 
 
b)   Problem med uppdatering och rensning på hemsidan. För att vi inte ska radera  
   varandras uppdateringar bör vi ha en bättre kontakt om vad alla gör på  
  hemsidan.  
 
17.  Internationell kontaktperson - Inget att rapportera. 
 
18. Leonbergernytt  
a)   Ansvarig utgivare rapporterar:  
   Tidningen var lite försenad och tack vare det fick vi med kallelsen till extra    
   årsmötet. Vi måste försöka få in fler sponsorer. Undersökning om att göra en    
   nättidning istället?  
 
b)  Redaktören rapporterar – ingen rapport. 
 
19. Materialansvarig 
a)  Materialansvarig rapporterar – ingen rapport. Micke kontaktar materialansvarig    
   för att höra om framtiden. 
 
20. Bordlagda ärenden 
 
a)  Fråntagning av post i klubben vid disciplinär påföljd från SKK´s Disciplinnämnd.  
b)  Vilka som arbetar inom klubben ska få ett presentkort? 
 
21. Övriga frågor 
 
a)  Styrelsen kallar till extra årsmöte för fyllnadsval den 9 maj kl 13:00 i Folkets        
  Hus Lästringe. Kallelsen ligger ute på klubbens hemsida och Facebook gruppen        

SLBK. En annons kommer ut i kommande nummer av LB Nytt. Micke har kollat 
med Per Inge på FK om han eller Alf kan vara ordförande. Valberedningen är 
kontaktad, Pirre Andersson. Mikael och Angelica kollar upp allt inför extra 
årsmötet. 
 

b)  Beslutades att styrelsen har en egen profil ”Styrelsen SLBK” på Facebook, så att 
frågor som uppkommer där kan besvaras av styrelsen. Då allt går väldigt fort 
rörande Facebook, beslutade vi att vi ska vara minst två när vi svarar på ett 
inlägg och att vi undertecknar med exempelvis ”Ordförande och sekreterare”. På 
så sätt behöver inte hela styrelsen ha godkänt inlägget och alla kan se vilka i 
styrelsen som signerat inlägget. Angelica tar fram en text till arbetsordningen 
och skickar för godkännande till styrelsen. Uppdrogs även åt Angelica att efter 
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godkännande lägga in texten i arbetsordningen.  
 

c)  Beslutades att vi inte ska ta fram ett nytt raskompendium. 
   Information angående raskompendium 

   Ett raskompendium är ett komplement till rasstandarden. Detta används i första 
hand på domarkonferensen och till nya domare på rasen men kan även vara 
intressant för uppfödare och andra rasintressenter. Föregående domarkonferens 
ägde rum 2009 och nästa konferens kommer troligen inte bli aktuell förrän 2019. 
Specialklubben måste ansöka tre år innan och klubben måste ha en mycket god 
ekonomi med tillräckligt med tillgångar för att täcka en konferens som vanligtvis 
kostar runt 100 000. Det finns i dagsläget inget starkt skäl att påbörja ett nytt 
kompendium då ingen ny konferens är planerad. Det finns dessutom fortfarande 
ett väl fungerande kompendium till nya domare och klubbens ekonomi tillåter 
inga stora kostnader för att göra ett nytt. Man måste också ha i tanke att om det 
eventuellt skulle ske en standardändring innan nästa domarkonferens så finns 
ingen möjlighet att förändra detta i ett nytryckt kompendium.  
Gruppen som var tilltänkt att ta fram ett nytt raskompendium meddelas och de 
är också aktuella i framtiden om ett nytt beslut fattas om att ta fram ett 
raskompendium. 
 

e)  Sekreteraren påminner alla kommittéer om att rapportera inför kommande 
styrelsemöten. Angelica skickar ut en påminnelse inför varje möte. 
 

f)  Mikael Axenhag och Marre Stigell är anmälda till KF 28-29/9-2013. 
 

g)  SKKs utbildning för ordförande och sekreterare den 6/4 är avbokad. Klubben    
   behöver inte bekosta denna kurs, då det fanns andra på reservlistan.  

 
22. Nästa möte 
   Ordförande kallar till nästkommande möte. 
 
23. Mötets avslutande 
  Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
_____________________________   _____________________________ 
Sekreterare      Ordförande 
 
Justeras: 
 
_____________________________ 
Marre Stigell 


