
 

 
 

Protokoll fört vid SvLK styrelsemöte 1, 2017-03-13  
 

 Närvarande: Gitte Ostenfeldt, Anette Wennström, Lotta Andersson, Pernilla Lindgren. 
 Monica Lindberg, Bo Jeppsson. Helena Henriksson, Maud Skogsberg  
 Föranmälda frånvarande: Marie Eckerstrand.                 
 
§1. Mötet öppnas av ordförande Gitte Ostenfeldt 
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 Till ordföranden valdes Gitte Ostenfeldt och till sekreterare valdes Anette 
 Wennström. 
§3. Val av justerare. 
 Till justerare valde Lotta Andersson. 
§4. Mötet beslutsmässigt och alla behörigt kallade. 
 Ja, 
§5. Fastställande av dagordning. 
 Ja. 
§6. Föregående protokoll lästes igenom. 
 Inte gått igenom förra. Då detta är det första mötet.  
§7. Kommittéerna att rapportera.  
 a. Kommittéernas arbetsbeskrivningar. Alla jobba med detta. Till nästa möte ska 
 samtliga kommittéerer ha försökt att sammanställa ett arbetsdokument för sin 
 respektive grupp. Varje kommittee får eget ansvar att ordna telefonnummer och ordna 
 möten. 
 b. Personer i kommittéerna. Vatten, marknad, vatten, utställning, ras 
 Vi lägger ut på hemsidan om att vi söker folk till samtliga kommittéer 
 c. Ny kommitté. Aktivitet och tävling. Alla andra hundsporter än vattenlydnad. 
 Styrelsen tog beslut på att öppna upp en ny kommittee. 
 Helena Henriksson, Matilda Persson och Maud Skogsberg. Bjud in en fjärde person. 
 d. De dokument som sammanställts om kommittéerna. 
 Utställningskommittéen är klar med sitt dokument om det blir godkänt. 
 e. Ras: De ska ha sitt första möte tisdag 14/3 2017. Ras ska sammanställas. 
 Vidare in till Skk. Enkäterna ska utvärderas och sen lägger ras fr4am sitt förslag  till 
 styrelsen för godkännande innan det går vidare till Skk.Ras: Gitte  Ostenfeldt, Marie 
 Eckerstrand, Mirja Andelin, Pernilla Lindgren och  Åsa Johansson. 
 f. Vatten: Försöka få igång vattengrupper runt om i Sverige. Träningsläger. 
 Möte i kommittéen. Monica Lindberg, Lotta Andersson, Per & Christel Petrini. 
 Domare uppe i Norr – Åsa Sveden kan komma till Vännäs. 
 g. Utställning:  Anette Wennström Pernilla Lindgren. Anna Lena Nennestam. Hitta 
 två till intressenter. 
 Kommande utställning i Tvååker – var står vi idag. Kan de som hade detta på sitt 
 bord vara vänliga att överlämna det ni gjort och vad som finns kvar att göra.  
 h. Marknad:  Monica Lindberg är smk Bo & Ulrike Jeppsson Maud Skogsberg. Två 
 evenemang. Stora Stockholm, Göteborg. 
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§8. Ekonomi. 
 16 familjemedlemmar, 22 gåvomedlemmar, 90 huvudmedlemmar och 5 utländska 
 medlemmar.  Gitte Ostenfeldt tar kontakt med Skk ang medlemsadmistrering. 
 a. Kassör. Förslag Anna Lena Nennestam. Lennart Johansson, Ann Klintman
 Jessika och Peter Hagman, 
 b. Kontrollera varför resultat och balans inte stämde? Tar till nästa möte 
 c. Medlemmar per dags datum,  
 d. Ekonomi per dags datum.  
 Kontot 125 536. Kr  
§9. Rapporter och skrivelser. 
 In:  In från Pernilla Lindgren ang, brev till styrelsen. 
 Brevet besvaras. Ordförande Gitte Ostenfeldt tar ansvaret för detta. 
 In:  Från Jenny Anderberg rörande valpförmedling. 
 Ordföranden kommer att besvara brevet. Landseer styrelsen är ingen 
 domstol. Men vi har besvarat skrivelsen. 
  In . Fredrik Bruno Fk, ang Skk’s organisationsutredning. 
 In/Ut:  Från revisorerna ang redovisning.  
 In:  Fredrik Bruno ang. utbildning i föreningsteknik – Stockholm 13 maj 2017. 
 Anette Wennström vår sekreterare, Bo Jeppsson vice ordförande oc h vår nya och 
 vår nya kassör är de som vill delta. 
 Ut: Info hundkärra ang annons.  
 De har inte längre någon annons i tidningen. 
 In/Ut: Skk Gunnel Vidlund ang. inrapportering av ny styrelse. Anette 
 Wennström gör detta. 
 In:  Skk/Fk  Fredik Bruno ang. felaktig länk till organisationsutredningens enkät. 
 In/Ut  Anette Denke Ica Maxi ang registrering kund. 
 In: Skk /Nina Berggren – påminnelse ang seminarium för domar- och 
 utställningsansvariga. Redan försent. Vi får ta vara på dessa kurser som vi 
 behöver. Synd att detta inte uppmärksammas bättre och att vi inte utnyttjar 
 tillfällena. 
 In: Skk /Karin Drots ang. tillåtelse att använda artiklar i våra medlemstidningar ang 
 HD. Samtliga måste då användas. 
 In/Ut: Skk /Margaretha Hultman ang. årsstatistik 2016. 
 Ang våra medlemmar antal – Anette Wennström rapporterar in detta. 
 In: Skk /Åsa Blomkvist ang. när valpar får valpar – att vi vidarebefordrar detta  till 
 uppfödare och medlemmar på bästa sätt. Via tidningen är ett bra sätt. 
 In: Skk  Johanna Anderkrans ang. dokument med information om utställningar. Nya 
 regler 
 In: Skk  Brith Anderssom Nyheter i SBK tävling – rallylydnad. 
 Ni kan läsa in er i det nya regelverket. 
 In : Ulrike Jeppsson, valberedningens förslag till ny styrelse. 
§10. Tidningen utgivning mars.  
 a. Vill ha ett tidningsmöte när vi börjar skissa på nya tidningen – ordförande och 
 redaktören – även de andra som vill vara med – framför allt feedback. 
 Vi hoppas att våra medlemmar ska hjälpa till. Lägger ut på hemsidan om en 
 redaktionell medarbetare. 
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 b. Säkerställa tryckning framöver. Styrelsen tog beslut att den 18 ska tryckeriet  ha en 
 ny uppdaterad medlemslista. 24 maj ska nästa nummer vara hos tryckaren 
 c. Deadline är satt 1 febr, 1 maj, 1 augusti och 1 november.– vikten av att hålla 
 tidsramen med utgivning första veckan i kommande månad. 
 d. Problem med etiketterna till tidningen. Detta löser tryckeriet. Register på de 
 pliktbibliotek som ska ha tidning. 
 e. Behöver mer folk i redaktionen. Lägga ut på hemsidan, fb sidan om detta. 
§11. a. Hemsidan/medlemsforum – bör inte webmastern ha en uppdaterad 
 medlemslista för att vara säker på om de som vill komma in på forum är medlemmar.  
 Styrelsen beslutar enigt att öppna ett medlemsforum. Med omedelbar 
 verkan. Bara medlemmar kan skriva och göra inlägg. En utvärdering om ett tag. 
 Webmastern Zandra Göbel ger lösenord.  
 b. Enl mail från one.com ska vi inte behöva betala de extra 50 kr för backup som sas 
 när vi tecknade premium. Ingår nu i abonnemanget. 
 c. Zandra Göbel vår webmastern har ett gästkonto med bara mailkonton, forum  och 
 allt innehåll på hemsidan. Så inga känsliga uppgifter kommer hon åt.  
 Punkt till nästa möte. Tystnadsplikt. Anette Wennström tar kontakt med Skk ang  detta. 
 d. One.com ang. Backup & Återställning ingår nu i premiumversionen av 
 Hemsideprogrammet  
 e.  
 f. .internetavgift. Vår webmaster har uppgraderat sitt internet med 150 kr. 
 Personligt utlägg från webmaster specificeras med faktura. Styrelsen beslutade  att 
 betala den mellanskillnaden som uppstår för henne 
 f. Medlemsforumet. Se tidigare punkt. 
§12. a. Önskemål att få en uppdaterad medlemsmatrikel/utförlig inför varje 
 styrelsemöte. Till sekreteraren är det självklart. 
 b. Hur gör vi nu med utländsk uppfödare/ versa uppfödarlistan i tidning/hemsida. Vi 
 måste ha klara besked till dem.  Regelverk. Styrelsen har redan omtalat detta på 
 styrelsemöte 9 den 9 januari 2017. Ta det till ett riktigt beslut på nästa styrelsemöte. 
 Lägg det som en punkt under förslag till beslut. 
§13. PRV – ang ansvarig utgivare. Både nytt utgivningsbevis och byte ansvarig 
 utgivare. Personbevis behövs, ett förvaltarfrihetsbevis behövs från överförmyndaren. 
 Men inte minst den gamla ansvariga utgivarens underskrift. 
 Att byta är billigare än jag trott. Inte 2500 BARA 600 kr. 
 Beslut taget att det är ordföranden som är ansvarig utgivare för 2017. 
§14. Tillsätta ett AU-arbetsutskott, eller VU – verkställande utskott ordförande? Vice 
 ordförande? och sekreterare? Som vi blev rekommenderade att göra. Förklaring 
 (Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott (AU) med högst 12 ledamöter. Ordförande 
 och VD är självskrivna ledamöter. AU behandlar ärenden av brådskande natur samt 
 ärenden som särskilt delegerats av styrelsen. AU bereder också ärenden som ska 
 behandlas av styrelsen. Ett arbetsutskott, förkortat AU, är en utsedd grupp inom en 
 större styrelse som har att bereda ärenden till styrelsemötena och också ofta hanterar 
 mer löpande  ärenden inom styrelsens mandat. 
 I nuläget tänker klubben inte sätta igång några av dessa grupper. Beslut fattades  att vi 
 lägger det på framtiden. 
§15. Organisationsutredningen./enkäten vi är ålagda att göra den. 
 Ett telefonmöte om två veckor ang organisationsutredningen.20/3 2017. 19.30. 
§16. Ta ett riktigt beslut ang. loggan. Beslut taget på årsmötet. 
 
 GO  AW  LA 

                               3 / 6



 

§17. Årskalender på hemsidan. 
 Att medlemmar kan se allt som händer i klubbens regi. Alla har ett gemensamt 
 ansvar att fylla på kalendern. Beslut taget att vi godkänner detta. 
§18. a Att vi tar fram ett klart och tydligt regelverk när det gäller Fb för oss i 
 styrelsen. Även våra medlemmar. Beslut togs på årsmötet ang vår egen fbsida. 
 b. Värdegrund 
 Ordföranden kan arbeta fram ett förslag om detta som tas upp på nästa 
 styrelsemöte. 
 c. Öka medlemsantalet – hur – analys  
 Det finns ca 600 landseerer och vi har knappt 10 % av dessa som medlemmar. 
 Brainstorma om detta - ta fram det på nästa möte. 
§19. Undersöka om vi bryter mot Skk regler om vi vill anordna inofficiella
 utställningar för feltecknade hundar, vilket framkommit vara önskvärt. 
 I dagsläget finns inget intresse av att ha inofficiell utställning för feltecknade 
 hundar. Vi ska ha en välkomnande och inbjudande attityd mot alla landseerägare. 
§20.      Årsmötet. Summering. I det stora hela ett bra möte. 
 Ta och fundera på vart nästa årsmöte ska ligga. Finns önskemål längre norr ut. 
§21. Utställningen Tvååker – var står vi idag. Pernilla Lindgren har kontroll över detta. 
 Bokar ett möte innan nästa möte. 
 Plats för samkväm. Kom med förslag till nästa styrelsemöte. Info finns i mail från Lotta 
 Andersson. 
§22 Fodersponsor? Eddie Wennström är vår sponsoransvarig. Detta är beslutat sen 
 tidigare. 
§23. Förslag till beslut. Ta punkt 12 b. Utländska uppfödare. Tystnadsplikt. Frågan till 
 Skk. Förslag till värdegrund. 
§24. Nytt möte. Bra med andra måndagen i månaden, MEN vi behöver nog ha lite oftare i 
 början. Måndagen den 10 april 19.30. 
§25. Övrigt .  
 Ringsekreterare utbildningen är den 8 april. 
 Fakturan från mötessekreteraren är ok och beslut taget att klubben står för kursavgiften 
 Kassören ska betala den.  
 Att alla kan vara med på tidningsmötet. 
§26. Avslut.  
 Ordförande Gitte Ostenfeldt tackade alla för ett toppenmöte och avslutade med ett 
 positivt ord på vägen. 

 

 __AW______________  __GO_____________LA______________ 

 Vid protokollet  mötesordförande justerare 
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Verification
Transaction ID SyoxpDJ--
Document styrelsmötesvlkmars.pdf
Pages 4
Sent by Anette Wennström

Signing Parties

Lotta Andersson lotta.andersson@svlk.se
Signing method: email

gitte ostenfeldt gitte.ostenfeldt@svlk.se
Signing method: email

Anette Wennström anette.wennstrom@svlk.se
Signing method: email

Activity Log

Documents published Anette Wennström
2017-05-21 - 21:41:12 CEST    IP: 2.248.95.108

E-mail invitation sent to lotta.andersson@svlk.se
2017-05-21 - 21:41:13 CEST   

E-mail invitation delivered to lotta.andersson@svlk.se
smtp;250 2.0.0 Ok: queued as 73117920-3e5d-11e7-
a77f-549f350a57e2
2017-05-21 - 21:41:16 CEST   

E-mail invitation opened by lotta.andersson@svlk.se
Microsoft Office/16.0 (Microsoft Outlook Mail 16.0.8104; Pro)
2017-05-21 - 22:11:56 CEST   

Clicked invitation link Lotta Andersson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36
Edge/14.14393
2017-05-21 - 22:19:03 CEST    IP: 85.24.135.4

Document viewed by Lotta Andersson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36
Edge/14.14393
2017-05-21 - 22:19:56 CEST    IP: 85.24.135.4
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Verified AS ensures that the agreement has been signed by the above parties.
Copies of the signed document are stored securely by Verified AS.

Document signed by Lotta Andersson
2017-05-21 - 22:25:24 CEST    IP: 85.24.135.4 lotta.andersson@svlk.se

E-mail invitation sent to gitte.ostenfeldt@svlk.se
2017-05-21 - 22:25:24 CEST   

E-mail invitation delivered to gitte.ostenfeldt@svlk.se
smtp;250 2.0.0 Ok: queued as 9f609d7d-3e63-11e7-bdda-
b82a72d859f1
2017-05-21 - 22:25:27 CEST   

Clicked invitation link gitte ostenfeldt
Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; F5121 Build/34.2.A.2.69)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.83
Mobile Safari/537.36
2017-05-21 - 22:35:48 CEST    IP: 195.198.102.118

Document viewed by gitte ostenfeldt
Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; F5121 Build/34.2.A.2.69)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.83
Mobile Safari/537.36
2017-05-21 - 22:35:51 CEST    IP: 195.198.102.118

Document signed by gitte ostenfeldt
2017-05-21 - 22:35:57 CEST    IP: 195.198.102.118 gitte.ostenfeldt@svlk.se

E-mail invitation sent to anette.wennstrom@svlk.se
2017-05-21 - 22:35:58 CEST   

E-mail invitation delivered to anette.wennstrom@svlk.se
smtp;250 2.0.0 Ok: queued as 18807352-3e65-11e7-
a77f-549f350a57e2
2017-05-21 - 22:35:59 CEST   

Clicked invitation link Anette Wennström
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
2017-05-21 - 22:41:51 CEST    IP: 2.248.95.108

Document signed by Anette Wennström
2017-05-21 - 22:42:05 CEST    IP: 2.248.95.108 anette.wennstrom@svlk.se
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E-ID signatur log


Härmed signerar du avtal: styrelsmötesvlkmars.pdf med transaktionsID: SycgavyZb


Genom att skriva under med din e-legitimation godkänner du villkoren i avtalet och förbinder dig därmed till avtalets villkor.
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