
Referat fra styremøter
Styremøte 15.11.2014
Tilstede: Jens Jensen , Christina Johnsen , Astri Kristensen , Mona Åseng Vicky Smith og Tone Mosby
Fra avlsrådet : Hild Iren Austad og senere Tove Anita Stormoen.
Sak 1
Regnskap
Styret fattet et vedtak på at alle regnskap fra spesialene skal sendes kasserer senest 30 dager etter avsluttet utstilling 
.Konsekvensen for å ikke levere innen fristen er at noen andre står ansvarlig for utstillingen neste år . Det kan i spesielle 
tilfeller gis dispensasjon av kasserer i forhold til fristen.
Ellers håper vi at arrangører av utstillingene prøver så godt de kan å få utstillingene til å gå i pluss eller i alle fall i 0.
Styret har også fattet vedtak på at alle spesialutstillingene skal bruke samme rosetter som klubben kjøper inn. De vil bli 
sendt til arrangøren av utstillingen når man vet hvor mange som er påmeldt .
For at styret skal kunne stå inne for et underskudd, ønsker vi en begrunnelse hvorfor utstillingen har gått i minus.
Før det forskutteres før en utstilling, må det fremlegges et budsjett til kasserer.
Disse vedtak er fattet enstemmig pga stadig purring på regnskap/manglende regnskap fra enkelte spesialer. Pr dags dato 
mangler fremdeles regnskap fra Trønderspesialen som var arrangert i juli.
Sak 2
Nestleder har vært på representantskapsmøtet i NKK og informerte om det.
Et lite referat kommer i Leonytt. Kan også leses i Hundesport og på NKK sine hjemmesider.
Sak 3
Rekruttering av nye medlemmer.
Oppdrettere anbefales å oppfordre valpekjøpere til å melde seg inn.
Medlemsansvarlig kan gå på DogWeb og lete opp nye eiere og sende informasjon om klubben.
Sak 4
Avlsrådet
Torill Sandaas har trukket seg som avlsrådleder pga. sykdom.
Avlsrådet jobber midlertidig sammen med styret, til nye medlemmer kommer inn.
Styret arbeider med å finne nye avlsrådmedlemmer.
Styret anbefaler at alle hunder som skal gå i avl bør LPN 2 testes og være NN før de går i avl .
Nye regler kommer i Tyskland dato fra 1.12.2014
Sak 5
Valpeformidler har fått forespørsel fra oppdrettere om nye valpepakker.
Styret vil lage nye pakker i likhet med det klubben hadde før.
Sak 6
Reiseregning
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Sak 5
Valpeformidler har fått forespørsel fra oppdrettere om nye valpepakker.
Styret vil lage nye pakker i likhet med det klubben hadde før.
Sak 6
Reiseregning
Styremøter vil hovedsakelig bli lagt til utstillinger. Styremedlemmer som kommer kun for å komme på møte må skrive 
reiseregning og reisen dekkes med kr 1.60 pr km. Direkte utlegg dekkes etter regning/kvittering. De som stiller hund får 
ikke dekket reisen.
Sak 7
Medlemmer (regionkontakter) som vil arrangere kurs eller aktiviteter oppfordres til det. Ta kontakt med styret, og det gis 
en liten økonomisk støtte.
Styret

Referat fra styremøte 25 august Drammen travbane
Tilstede Vicky, Jens, Astri, Christina og Tone
1. Styret ble enige om planlegge inn tidspunkt for videre styremøter
2. Invitere avlsrådet til styremøte i forbindelse med Lillestrøm i november .
3. Taushetsplikten
Vedtak som fattes på styremøter er ikke taushetsbelagte , men innkomne saker er taushetsbelagte .
4. To representanter fra styret reiser til Leonberg
5. To representanter fra styret møter på representasjonsmøte 8-9 november i Oslo
6. Styret lager forslag i forhold til dekning av utgifter (kjøring etc)
7. Styrevedtak på at styremedlemmer som har ekstra utgifter i forhold til styrearbeid , tlf , kjøring etc skal få det dekket.
8. Kasserer informerte om at alle kontoer er avsluttet så nær som to . Kun to kontoer er igjen, hoved konto og "Drammen 
konto"
9. Styret svarer X om at mail er mottatt og tatt til etterretning.
10. Styret svarer X på hennes innkomne mail ang feilaktig plassering av invitasjons annonse i forhold til massasjekurs
11. Styret fattet vedtak på at vi vil sponse med refusjon av LPN2 testing
MVH Styret NLBK

Referat fra styremøte 4. juni 2014
1.
Christina har laget et utkast og sendt det til referent Tom Martinsen for gjennomgåing. Det har blitt gjort endinger i lov malen i forhold til hva 
som ble tatt opp på årsmøtet.
2.
Christina melder inn til Brønnøysundregisteret ang. nytt styre .
Hun avslutter 6 kontoer slik at vi har 2 kontoer igjen. En hovedkonto med kort/2 brukere. En" Drammenkonto" med kort/2 brukere.
Nina lager et oppsett for regnskap til spesialutstillingene.
Tone tar kontakt med Wind regnskap ang. pris på kvartalsvis regnskap.
3.
Styrets holdning til offentlige fora:
Styret kommer ikke til å delta på offentlige fora, da klubbens hjemmeside SKAL fungere som klubbens informasjonskanal.

Styret i NLBK tar sterkt avstand fra "Medlemsforum for norske Leonbergereiere" da dette er en privat side som administreres av en person 
som ikke lenger er medlem av NLBK. Informasjon som legges ut på denne siden er av privat karakter.
Klubben har sin egen hjemmeside hvor styret legger ut viktig informasjon til medlemmene. Klubbens hjemmeside har copyright på info lagt 
på hjemmesiden og skal ikke videreføres.
Styret kommer til å undertegne alle utsendte dokumenter med "styret".
4.
Avlsråd
Mona Aaseng går inn som varamedlem.
Hilde Iren sitter videre som valpeformidler/avlsrådmedlem.
Torill Sandaas har sagt seg villig til å sitte som avlsrådsleder.
Tone spør Edel om hun vil sitte som raskonsulent i.f.t. innavlsprosent og statistikker.
Tove Anita sitter også videre i avlsråd.

Avlsråd evt. bytte navn til Raseråd.

5.
Regionkontakter

XX ble forespurt om å sitte som kontaktperson i Rogaland og skulle vurdere det.
Odd Svendsson takket ja til å sitte som regionkontakt i Møre og Romsdal.

Styret har funnet det nødvendig å be en tillitsvalgt fratre sitt tillitsverv p.g.a. klanderverdig oppførsel på sosiale medier mot nåværende 
valgte styre.

Styret må fortsette jobben med å finne flere regionkontakter.

Styret/redaktør skal jobbe med en medlemsundersøkelse ang. klubben.

Styret/avlsråd innhenter informasjon ang. gonioscopering av Leonbergere.

Hilsen Styret

Referat fra styremøte på Bjerke 24.08.13
Retningslinjer for medlemsansvarlig skal utarbeides.
Sak fra ekstraordinær årsmøte:
Styret gikk enstemmig inn for å følge anbefalingen fra avlsrådet/ flertall av oppdrettere om å forandre § 3 i 
avlsretningslinjene fra gml ordlyd:
3. Premiering
Tispen skal være utstilt minst 3 ganger, hvorav 3 premieringer skal være "EXCELLENT" og minst (1) Ck. Minst en av 
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Styret gikk enstemmig inn for å følge anbefalingen fra avlsrådet/ flertall av oppdrettere om å forandre § 3 i 
avlsretningslinjene fra gml ordlyd:
3. Premiering
Tispen skal være utstilt minst 3 ganger, hvorav 3 premieringer skal være "EXCELLENT" og minst (1) Ck. Minst en av 
disse premieringene skal oppnås etter fylte 2 år.
Hannhunden skal være utstilt minst 3 ganger hvorav det skal minst oppnås "EXCELLENT" og en (1) CK. Premiering skal 
oppnås for 3 forskjellige dommere, premiering må tas på offisielle utstillinger.
Premiering teller likt fra alle land som følger FCI standard.
Til ny ordlyd:
Tispen skal være utstilt minst 3 ganger, hvorav 2 premieringer skal være "EXCELLENT" og minst en (1) VERY GOOD. 
Minst en av disse premieringene skal oppnås etter fylte 2 år.
Hannhunden skal være utstilt minst 3 ganger hvorav 2 premieringer skal være "EXCELLENT" og en (1) VERY GOOD. 
Premieringene skal oppnås for 3 forskjellige dommere, premieringene må tas på offisielle utstillinger.
Premieringene teller likt fra alle land som følger FCI standard.
Aina Tandes forslag til endringer i avlsretningslinjene § 3 har kommet til styret før og styret har gitt sin godkjenning til 
dette, se over. Øvrige forslag fra Aina Tande skal styret arbeide videre med mot neste årsmøte.
Leoboden legges ned inntil videre. Klubben trenger noen som er villig til å "e jobbe" med å finne produkter vi kan selge 
via "boden". Skal vi bruke facebook?
Marius Andersen foreslo til ekstra ordinært årsmøte om å ha "storutstilling" på Gol årlig. Styret mente at 
Hunderfossen/Hafjell var bedre. Vi snakket da om å flytte sør og øst spesialen dit.
Stor cert vil fortsatt rullere som i dag. Intensjonen er å lage en familiehelg i pinsen slik vi en gang hadde på Vindfjelltun. 
Dette vil evnt. bli fra 2015.
Styret var enstemmig i at styret velger dommere til de spesialene der klubben ikke samarbeider med andre raser. Tone 
og Randi er ansvarlige for det.
I forbindelse med EUW-15 skal vi leie plass på Lillestrøm og bruke en av dommerne som NKK har invitert så langt det 
går.Dette har gått i orden og vi har nå fått svar fra Peter van Montfort om at han gjerne vil dømme.
Tone og Christina representere klubben på Unionsmøte i Leonberg -13.
Klubben trenger flere regionskontakter. Belinda Tøndel er ny i sør Trøndelag, og Turid Risnes har blitt i Hordaland etter 
Malene.
Mona H Andersen har overtatt ansvaret for mestvinnerlistene.
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