
Halvårsrapport från styrelsen Svenska Landseerklubben 

Styrelsen tillträdde i slutet på februari, första styrelsemötet var 13 mars. Sedan dess har styrelsen 

samlats regelbundet varje månad. 

När den nya styrelsen tillträdde hade det varit en turbulent tid i SvLK. Svikande medlemsantal, 

styrelsemedlemmar som hade avgått hastigt och årsmötet blev tvunget att tidigareläggas. 

Att bilda styrelse och arbeta för klubbens bästa innebar initialt att lägga mycket tid och energi för att 

organisera och strukturera arbetet. Allt ifrån att upprätta korrekta protokoll, regelrätt genomförda 

styrelsemöten. Att överblicka och ta i tu med uppgifter som blivit eftersatta tack vare turbulensen. 

Samtidigt som det stabiliserande arbete gjordes, krävdes det arbete som för klubben vidare framåt. 

Bli en växande, välkomnande och välmående klubb. Här nedan följer en del av det som styrelsen 

arbetat med; 

Arbetsbeskrivningar gjordes för de olika kommittéerna 

Ny kommitté ”Aktivitet och tävling” 

Ökade antalet personer i alla kommittéerna 

Det startades upp ett medlemsforum på hemsidan 

Det startades även upp en almenacka på hemsidan, där alla kunde lägga in aktiviteter och träffar 

SKK håller på med en stor omorganisation, var av de ville få input av SvLK 

Arbetade fram en värdegrund som skall gälla för klubben 

Anordnat och genomfört en rasspecial i Tvååker 

Letade och fann ny kassör, som är ett mycket viktigt föreningsuppdrag 

Gjort om och vidarutvecklat hemsidan 

Arbetat fram en miljöpolicy 

Scannat och lagt in gamla protokoll 

Införde digital signering  

RAS dokumentet har arbetats igenom i minsta detalj och är strax klart  

Genomfört en vattenträff i Garpenberg 

Fått Agria att göra en sammanställning av veterinärvård och förklara deras prishöjning. 

Fototävlingar med tema 

Veckans aktivitetstips 

Arbetat fram en medlemspolicy 

Arbetat igenom hela medlemsregistret för att få det helt korrekt och uppdaterat 

Svlk beslutade att anta en ny logo, styrelsen ar uppdaterat logotyp överrallt 

Bankbyte, för att förenkla den ekonomiska hanteringen i framtiden för klubben 

Har en fungerande swish att använda vid försäljning och div inbetalningar 

Mjukvaruprogrammet som används inom SvLK, har även det uppdaterats och fler funktioner används 

Nu mera kan man tävla för SvLK hos SBK 

Ansökt om rasspecial 2018 

Ordnat domare för år 2019 

Utökat samarbete med New Foundland och Leonberger klubbarna 

Annordnat BPH 

Arbetat med SvLK deltagande i exteriördomarkonferans, (krav från SKK) 

Påbörjat arbetet med att göra raskompendier(Krav från SKK) 



Gör en halvårsavstämning som presenteras för medlemmarna 

Ökat medlemsantalet från ca 70 vid styrelsens tillträde till ca 140 nu. 

Arbetat med att få fram vattenträningsgrupper runt om i Sverige. 

Hitta ny energisk sponsoransvarig Benita Poulsen. 

Tagit oss igenom bortgången av sponsoransvarig och eldsjälen Eddie Wennström. 

 

Ekonomisk rapport: 

Företagskonto finns det 51170:15 och placeringskonto 60000:-. Kontankkassa 2043:80. Efter det så 

har det kommit in en hel del medlemsavgifter som jag hade skickat ut räkning på. Så i dagens läge 

finns det 57.645:15 på företagskontot. En liten ökning med 6500 kr. 

 

Framtiden 

Styrelsearbetet fortsätter framåt med samma härliga kraft. Det som står närmast i tiden är att ordna 
rasmonter i Stockholm i december. Även vara med i rasparaden.  
I december hålls även medlemsmöte i Stockholm  
 
Därefter har vi första veckan i januari, rasmonter och parad i Göteborg.  
SvLK kommer även vara med på ett helt nytt event, under 2018, en trihatlonutställning. Vilket 
innehåller tre grenar Vår önskan är att ha ett Triathlon 2018 tillsammans med SNK och SLNK där 
Rallylydnad, Lydnad och Vatten skulle vara dom 3 olika grenarna. Där alla raser får anmäla sig i 
Rallylydnad och Lydnad, så där tänker vi att vi skulle kunna tjäna en slant. Det är ju bara våra 3 
vattenraser som kan vara med och tävla om en plats i Triathlonet, för dom andra är det en vanlig 
officiell tävling. Detta skulle vara fredag - söndag i slutet av sommaren på en lämplig plats.  
SLBK och vi SvLK är mycket positiva till detta nu väntar vi bara på svar från SNK.  
 
Kommitté och ansvarsområden  
Lotta Andersson SvLK Rallylydnad  
Margareta Stigell SLNK Lydnad  
Annika Fischerströn SNK Vatten  
 
Och 2019 kommer SvLK inte bara ha en rasspecial utan 2, i sammarbete med SSBK, 
Leonbergerklubben och New Foundlandsklubben. Får räcka med denna info så länge  
Styrelsen vill rikta ett stort och speciellt TACK till alla dessa slitvargar som arbetar i de olika 
kommittéerna, webbansvarig, sponsoransvarig, facebookansvarig mfl, för FANTASTISKA 
arbetsinsatser.  
 
Vi ser mycket fram emot att arbeta för SvLK, med full kraft den halvtid som är kvar till årsmötet i april 
2018.  
Med vänliga hälsningar  
Styrelsen i Svenska Landseerklubben 

 

 

 

 


