
Styrelsemöte för SvLK den22 november 2017 

  

Närvarande: Monika Lindberg, Anette Wennström, Gitte Ostenfeldt, Pernilla Lindgren, Lotta 

Andersson, Bo Jeppsson, sponsoransvarig Benita Poulsson och suppleant Maud Skogsberg.  

Frånvaro. Anna Lena Nennestam kassör, Zandra Göbel webmaster och Helena Henriksson 

 

§1 Mötet öppnas. 

     Mötet öppnades av ordföranden Gitte Ostenfeldt.  

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

     Till ordförande valdes Gitte Ostenfeldt och till sekreterare Anette Wennström. 

§3 Val av justerare.  

     Till justerare valdes Bo Jeppsson. 

§4. Mötet beslutsmässigt och alla behörigt kallad. 

      Ja. 

§5. Fastställande av dagordning.  

      Ok. 

§6. Föregående protokoll lästes igenom.  

      Godkänt.      

§7. Ekonomi. Ekonomin är god och redovisad av kassören för styrelsen. 

      Tidningen: Tidningen: Redaktör Anette Wennström.  

      Tidningen så gott som färdig. Korrekturläsning och sen till tryckaren senast 27/11. Komma 

      ut första veckan i december. 

      Sponsring: Ny sponsoransvarig Benita Paulsen.  

      Styrelsen har fattat enigt beslut att hon är Svenska Landseerklubben nya sponsoransvarig. 

      Allt från förra sponsoransvarig ska skickas över till henne. Sekreterare Anette Wennström 

      gör detta snarast.  

      Hemsidan: Webbis Zandra Göbel inte närvarande så muntlig återberättande från sekreteraren. 

      Skralt med inskickat material till webbis. Annars flyter den på. 

 §8. Kommittéerna:  

      Ras.  

      Rasarbete fortskrider, förhoppningsvis kan det komma SvLK tillhanda för godkännande.  

      Revidering kommer att levereras i tid. Anette Wennström snickrar ihop ett dokument om   

      förklaring vad som är vad. När det gäller rasdokument, rasstandars, revidering ras och vad ett   

      raskompendium är för något. Varför man har en domarkonferens – som egentligen ska ske var 10  

      år och att det bara främjar vår ras i utställningssammanhang.       

 

 

 

 GO  AW  BJ 
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      Aktivitet och tävling:  
      Ny medlem i kommittéen Benita Paulsen. Enhälligt beslut att hon ingår i  

      kommitteen. Bildtävlingar på fb. Dålig respons. Veckans tips. Intresset svalnat, kommer nu var  

     14 dag. Trots att de vardagstips som läggs ut på vår Fb sida får massa beröm. Kommittéen har  

      hand om tävlingsresultat till årets slut och ska göra vinstrikastelistan. 

      På träffar/visa upp våra sporter och aktiviteter. Vi finns på plats under Thriatlon 2018.  

      Avvaktar SNK’s beslut om deltagande. Då tas definitivt beslut om detta. 

      Vardagsträning - så vi får igång våra medlemmar. Hunden ska bli aktiverad. En artikel om  

      hundens behov i tidningen. Det är jätteviktigt att man vet vad våra hundar har för behov och 

      som ägare måste vi kunna tillgodose dem. Stor eller liten hund kvittar. Alla har de samma rätt. 

      Kontakta kommittéen vad ni vill att vi ska göra. 

      Vattenkommittéen:  
      Två nya Britta Lindgren i Umeå, Kåre Fors i Göteborgstrakten. Försök få kontakt med honom.  

      Anpassade mailadresser till de som jobbar i kommittéerna. 

      Träff och marknadskommittéen.  

      Kör på med Stora Stockholm. Benita Poulsen och Lotta Andersson har tagit på sig uppgiften att  

      designa montern och har ansvaret om de som ska stå där, och Bo Jeppsson är huvudansvarig. 

      Utställningskommittéen.  

      Vi har blivit beviljade ytterligare en officiell rasspecial 2019 – i samband med samarbetet mellan   

      4 kubbar i Eskilstuna Vilsta sportanläggning. 31/8 2019 

      I arbetsgruppen för 2019 som finns är Lotta Andersson vårt språkrör. Anette är med på ett hörn. 

      2018 – Maud Skogsberg hjälper oss. Maud kontaktar Värmlands kennelklubb för att få alla upp 

      gifter angående bestyrelse/kommissarie. Skicka henne alla de blanketter hon behöver för 

      kontraktera ringsekreterare – Hon har en på plats, vi ska även kontraktera våra funktionärer. Då  

      det kan bli svårt att engagera på plats.  Likaså. Anna Lena Nennestam ställer upp för klubben  

      som ringsekreterare i Ransäter 

§9. Övrigt. 

       a. Medlemsansökan  

       Förslag från ordföranden ang. medlemsansökan då vi har paragraf 3.1. Och detta handlar om  

       ALLA medlemmar som söker medlemskap – styrelsen ska fatta beslut. Har man en gång blivit  

       vald till medlem Så är man medlem så länge man betalar årsavgiften.  

       Klubben har alltså inte möjlighet att utesluta en medlem som redan är medlem. Som styrelse ska  

       vi representera befintliga medlemmar. 

       Jimmy & Pia Larsson.  

       Pia Larsson får söka nytt medlemskap om ett år. Hon drog tillbaka sin första ansökan.  

       Ny ansökan från Jimmy (huvudmedlem)och Pia (familjemedlem)Larsson inkommit till  

       styrelsen.  

       Röstning: Jimmy Larsson: Ett majoritetsbeslut togs att inte godkänna varken Jimmy  

       Larssons eller Pia Larsons medlemsansökan. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna till alla träffar och 

       sammankomster landseerklubben har. Ordföranden svarar dem. De får ansöka om nytt  

       medlemskap om 1 år från dagens datum. 

       Hans Karlsson har ansökt om medlemskap och godkänns bli medlem. Åsa Runemark har ansökt  

       om medlemskap och godkänns. 

       b. Skk ang. Frank Bruno om dagkonferens i januari 2018. 

       4 intressenter. Styrelsen beslutar att sända iväg 3 deltagare på dagkonferensen. 

       c. Medlemsmöte Stockholm 

       Lotta Andersson har ordnat ny lokal. Då det kommit in en del reaktioner från medlemmar 

       att hund inte fick vara i den första lokalen. Ny info på hemsida/fb. Klubben bjuder på fika med  

       dopp. 

       

 GO  AW  BJ 

 

        



         

 

        d. Roll Up. Redan beställd och levererad. 

        e. Montern i Göteborg.  

        Vi försöker driva detta vidare. Styrelsen beslutar att köra vidare montern i Göteborg. 

        f. Monter Stora Stockholm. 

        Banderollen är klar finns hos Benita Poulsen. T-shirt med Landseerklubben 2 medium,  

        2 large 2 XL, 2 XXL– vita, bidrag till lunch från klubben. Generell kostersättning efter     

        skatteverket regler. 

        Styrelsen beslutar att bidra till lunch för de som jobbar i montern. 

        Antal entrebiljetter, 4 biljetter/dag. Lotta Andersson och Benita Poulsen sköter detta. Bo  

        Jeppsson & Monica Lindberg har info. Schema lördag 6 personer anmält intresse. 

        Kontakta Benita Poulsen om intresse finns att delta i montern. Info finns på hemsidan. 

        g. Samarbetet med andra klubbar. Samarbete över gränserna.  

        Det har börjat hända en del som det tänkta kommande Thriatlon, Eskilstuna 2019. Positivt. 

        h. Förklara på hemsidan vad som gäller angående de funderingarna som medlemmar har ang.  

        revidering, rasdokument och rasstandard. Se punkten RAS. 

        i. Utställning med andra klubbar. 

        Positivt då man kan dela kostnader på domare, ringsekreterare och andra funktionärer 

        j. Medlemsregistret. Vi behåller det inom föreningen. Det blir billigare för klubben.      

§10. Förslag till beslut.  

        Vi vill ha en annonsöransvarig. Som har ansvar för att leta annonsörer. Diskutera prisbild för  

        hemsida/tidning. 

§11. In/Ut: Skk/Jenny Damgren ang flyttning utställning. 

        In: Skrivelse från medlem – önskar svar snarast. 

        In: Medlemsansökan Hans Karlsson. Inget att invända. 

        In: Skk – Vad du behöver veta om dataskyddsförordningen – del 1. Viktigt att ta del av detta för 

        oss alla. Läs igenom. 

        In: Medlem ang Göteborgsmässan/monter. 

        In: Skk/Jenny Damgren angflyttning utställning. 

        In: SLNK ang samarrangemang 2019/möte. 

        In: Skk tävlingsavd. Ang. flyttad utställning. 

        In/Ut: Sekreteraren till/från VaKK ang My Dog. 

        In/Ut: Förfrågan ang. årsmötesordförande Carina Nilsson SBHK. 

        Carina Nilsson har tackat ja och är vår årsmötesordförande i Västerås. 

        In/Ut: Revisorn/styrelsen ang protokoll och andra frågor. Ordförande Gitte Ostenfeldt har  

        svarat revisorn och kommer skriva igen. 

        In: FK Frank Bruno ang utbildning förenings och fullmäktigordförande. 

        Inget för oss. 

        In: Medlemsansökan Åsa Runemark. Inget att invända. 

        In: Från medlem ang. skriftligt svar medlemskap.  

§12. Nytt möte.  Måndagen den 11/12  kl. 19.30. Extrainsatt gällande Stora Stockholm. 

§13. Avslut 

        Gitte avslutade mötet och tackade alla för deltagandet. 

 
 

       . 

 Ordförande.  Sekreterare.  Justerare.  

 Gitte Ostenfeldt Anette Wennström Bo Jeppsson 
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