Protokoll fört vid medlemsmöte för
Svenska Landseerklubben den 10 september 2011
Närvarande 18 medlemmar 2 icke medlemmar
Nr. 1 Mötets ordförande Jimmy Larsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Nr. 2 Dagordningen fastställdes enligt förslag.
Nr. 3 Till mötessekreterare valdes Bodil Arvidsson
Nr. 4 Till justeringsmän valdes Monika Lindberg och Ingalill Runnvik
Nr. 5 Redovisning av klubbens verksamhet.
5a Klubbens ekonomi. Bankgiro: 29 430:-

Kassa: 1959,50.

5b Ras
Ordförande meddelade att RAS dokumentet var godkänt hos SKK. En medlem
frågade, varför det stod ”Styrelsen ska arbeta för” istället tyckte medlemmen att
det skulle ställas krav. Ordförande och sekreteraren meddelade att vi har en
liten ras och att vi får inte ställa sådana krav utan SKK medgivande. Ras hade
föreslaget vissa krav, vilket ras fick stryka för att vi skulle få RAS godkänd. Det
diskuterade även landseern mentalitet. Men att det framkom att det var mer ägare
problem än ett rasproblem.

5c Enkät
Senast SvLK hade en enkät undersökning var 2007 och det är nu dags för att vi har en
ny undersökning. Enkäter delades ut till deltagarna och RAS vill gärna att alla
landseerägare även icke medlemmar skickar in enkäten till klubben. Enkäten går att
skriva ut från SvLK:s hemsida.

5d Träffar
En medlem frågade om privata landseerträffar skulle informeras på SvLK:s hemsida.
Medlemmen tyckte det var bara de som var i SvLK.s regi skulle finnas där.
Deltagarna tyckte det inte var till nackdel att det fanns privata träffar på hemsidan,
utan det kanske kunde få fler intresserade av SvLK och i sin tur att det blir fler
medlemmar. Styrelsen meddelade även att SvLK ska försöka ha en
_____

_______

______

specialutställning varje år. Frågan ställdes varför den är inofficiell och inte officiell?
Styrelsen fick i uppgift att ta reda på varför och redovisar detta.

Nr. 6 Rastorg (Stockholm den 10-11-december 2011)
Frågan ställdes om SvLk skulle deltaga i rastorget i Stora Stockholm
Träffkommittén fick information och anmälnings blankett. Styrelsen meddelade att
det är mycket arbete och att det är ett måste att inte bara träffkommittén utan även
andra medlemmar hjälper till. Medlemmarna var positiva på mötet att vi skulle
deltaga i rastorget.

Nr. 6 Övriga frågor
En medlem föreslog en ny vinstlista för att den som vi har inte ge rättvis bedömning
till arbetande landseerhundar. Medlemmen tyckte att utställning gav mer poäng än
vad lydnad och bruks gjorde. Medlemmen fick i uppdrag att ge styrelsen förslag på
en ny lista. En medlem tyckte vi skulle annonsera om vår ras t. ex hundsport.
Diskussion om vad det kostar och hur mycket klubben har budget till den kostnaden.
SvLK har fått inbjudan till Internationellt Landseermöte i Dortmund. Frågan ställdes
ska vi ska deltaga och få bidrag till kostnaden för resa och hotell. Mötesdeltagarna
samtyckte till detta samt att det sedan ska redovisades vad som framkommit på möte.

Nr 7 Mötet avslut
Ordförande tackade alla som kommit till medlemsmötet och förklarade mötet avslutat.
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