Verksamhetsberättelse

2018
Sidan 1 av 16

Styrelsen för Svenska Landseer klubben får
härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018
Styrelsen
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Ras-kommitté

Utställningkommitté

Monika Lindberg
Bo Jeppsson
Anna-Lena Nennestam
Bodil Arvidsson
Erika Gren
Maud Skogberg
Vakant
Britta Lindgren
Vakant
Åsa Johansson
Inga Malm
Rebecka Persson
Bodil Arvidsson
Anna-Lena Nennestam
Jenny Holgersson

Anette Wennström
Pernilla Lindgren
Charlotta Andersson
Anna-Lena Nennestam

Träff & Marknadskommitté

Bo Jeppsson
Monika Lindberg
Erika Gren
Ulrike Jeppsson
Maud Skogsberg

Vattenkommittè

Lotta Andersson
Monika Lindberg
Britta Lindgren

Hemsideansvarig
Bodil Arvidsson
Tidningsredaktör

Benita Poulsen

Ansvarig utgivare

Bodil Arvidsson

Valberedningen

Vakant

Sidan 2 av 16

Svenska Landseerklubben
Verksamhetsberättelse 2018
Medlemsantal 2018-12-31
100 Enskilda medlemskap + Gåvormedlemmar.
19 Familjemedlemskap.
1 Hedersmedlem.
1 utlandsmedlem.
Under 2018 har klubben genomfört 11 protokollförda möten samt 2 medlemsmöten.
Ett antal kennlar har hjälpt till att sprida kunskap om Svenska Landseer-klubben genom att
skänka gåvomedlemskap till nyblivna Landseerägare. Dessa kennlar är:
Flugdammens kennel med 6st. gåvomedlemskap.
Faniloharoos kennel med 5 st. gåvomedlemskap
Kransbackens kennel med 8 st. gåvomedlemskap.
Vi har genomfört en nationell utställning i Ransäter där vi anlitade domare Maritha ÖstlundHolmsten. Vi har även ansökt om att få genomföra en utställning i Tvååker till 2020.
Vi har tecknat avtal med hundungdom, samt skickat in nya stadga till SKK och fått godkänt
med tillägg att vi måste ha årsmötet innan den 31 mars. Dispens har sökt för 2020 att ha det i
april i samband med Västerås utställning. Vi har ansökt om mätning av våra hundar. Vi har
inte lämnat över vårt material till arkivering. Vi har inte ansökt om medlemskap i en
specialklubb.
Åsa Johansson har gått utbildning ”Avel från teori till praktik” och därmed utbildad till
Avelsråd/konsult. Tre av styrelsen har nu gått föreningstekniks kurs, samt att alla fått i
styrelsen fått boken föreningsteknik.
Klubbtidningen Landseerbladet har kommit ut med 4 nummer under verksamhetsåret med
Benita Poulsen som redaktör. Tryckt tidningen har medlemmarna Bo och Ulrike Jeppsson
gjort och detta har medfört att kostnaderna för framställningen har kunnat hållas till ett
minimum. Bo och Ulrike kommer inte att trycka tidningen och vi får söka efter ett annat
tryckeri.
Styrelsen vill passa på och tacka alla medlemmar som varit med och sponsrat klubben efter
bästa förmåga och det fina stöd vi fått under året.
Monika Lindberg
Ordförande

Bo Jeppsson
Vice. Ordförande

Anna-Lena Nennestam
Kassör

Bodil Arvidsson
Sekreterare

Erika Gren
Ledamot

Maud Skogsberg
Ledamot

Britta Lindgren
(Suppleant)Ledamot
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Utställningskommittén verksamhetsår tom 31/12 2018

Anette Wennström sammankallande Lotta Andersson Pernilla Lindgren Anna Lena
Nennestam
Under året har vi i kommittén haft 5 möten för att få en struktur och ett kontinuerligt arbete
inför kommande år. Under året har vi genomfört vår årliga special i Ransäter, som gick av
stapeln den 29 juli. Det var 23 utställare och mycket uppskattat. Ekonomiskt gick vi med en
liten vinst. Arbetet har också fortskridit och domare för båda de specialer som kommer ske
2019 är klart. Plats är även de klara och de kommer vara i Västerås 21/7 2019. Eskilstuna
Vilsta sportanläggning den 30/8 – 1/9 2019. Domare för 2020 är klart, Ewa Nielsen är bokad
och har tackat ja.
Anette Wennström för kommitténs räkning
2019 03 05

Vattenkommittén 2018
Läger
I juni anordnade Britta Lindgren SvLK ett vattenläger/tävling i Umeå i samarbete m SNK.
Det varade i 5 dagar och var 3 tävĺingar under dom dagarna, även SoR anordnades. Vi var 19
personer och 28 hundar varav 24 st var Leonberger, Landseer och Newfoundland. Det var
deltagare från Haparanda i Norr till Malmö i söder och Bergen i Norge.
Ett mycket trevligt läger!
Working Triathlon
I början av september hade vi i samarbete med SLBK och SNK ett Working Triathlon där
grenarna VP, Rallylydnad och Lydnad ingick. I Rallylydnaden var det 24 st startande och i
Lydnaden 13 st.
Vi var på Simbadets camping i Österbybruk.
På lördagskvällen var det gemensam grillning och lotteri.
Även dom som hade tävlat i 2 grenar Bialthon fick pris, samanlagt var det 8 hundar som
tävlade i Triathlon och Biathlon. 5 st Landseer 2 Leonberger och 1 Newfoundland.
Det gjordes även SoR på söndagen.
Det var ett mycket uppskattat och trevligt arrangemang.
Vattenkommitte'n SvLK
Lotta Andersson, Monica Lindberg, Britta Lindgren
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Träff & Marknadskommittén 2018.
Tyvärr är det så att vår årliga Landseerträff i Garpenberg är historia. Så i år träffades vi
tillsammans med SNKs ordinarie vattentävling i Österbybruk.
Utställningen i Ransäter var mycket lyckad och trevlig, vi hade många medlemmar som kom
och ställde ut sina hundar. Tack alla ni som kom och tack sponsor och medlemmar som
skänkte priser och ställde upp och medverkade.
Vår monter på Hundmässan var som vanligt välbesökt, många kom och klappade på vovvarna
och ställde frågor om rasen. Även raspaparaden gick galant tant brun, grön, gredelin och
farbror blå och Prick (Bamse) fick ovationer från publiken. Vi blev trea. Tack till alla
medlemmar som var med och medverkade denna helg.
Träff & Marknadskommittén
Erica Gren, Monika Lindberg, Bo Jeppsson, Maud Skogsberg, Ulrike Jeppsson.

Raskommittén 2018
En ny raskommitté påbörjade sitt arbete hösten 2018. Den nya kommittén har huvudsakligen
fokuserat på tre arbetsområden:
1. Revidering och uppdatering av rasdokument och domarkompendium.
Raskommittén valde efter noggranna övervägningar att göra om arbetet med dessa två
dokument från grunden. Arbetet fortskrider med god fart och förväntas vara avklarat inom
uppsatta tidsramar.
2. Utarbetande av rekommendationsunderlag rörande gentester för ärftliga sjukdomar inom
rasen.
Kommittén har haft omfattande kontakter med SKKs och SLUs genetiska experter, SKKs
avelskommitté, SKKs juridiska avdelning och ett företag som tillhandahåller tester, Laboklin.
Utöver detta har utförligt vetenskapligt material inhämtats och analyserats och en utländsk
professor i hundgenetik har konsulterats. Sammantaget finns det nu en god kunskapsbas för att
skapa ett rekommendations- och beslutsunderlag för klubben avseende vilka gentester som kan
anses vara relevanta för rasen. Frågan kommer att lyftas på framtida möten med avsikten att
alla klubbens medlemmar ska känna sig informerade.
3. En fullständig omarbetning och utökning av klubbens hälsoenkät.
Arbetet är under utförande och fortskrider enligt tidsplan.

Bodil Arvidsson
Rebecka Persson

Anna-Lena Nennestam
Inga Malm

Åsa Johansson
Jenny Holgersson
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Sammanfattning nyregistrerade Landseer 2018:
Ursprung
Antal
Könsfördelning
individer
Hanar
Tikar
Sverige
40
21
19
Importer
9
3
6
Σ=49
(Källa: SKK)
Sammanfattning resultat HD-röntgen Landseer 2018:
HD A HD B HD C HD D HD E
Antal
15
3
0
1
1
Σ=20
individer
(Källa: SKK)
Sammanfattning resultat ED-röntgen Landseer 2018:
ED UA ED 1 ED 2 ED 3
Antal
18
1
0
0
Σ=19
individer
(Källa: SKK)
Sammanfattning gentester Landseer 2018:
En (1) Landseer har gentestats för CTP. Resultat: fri.
(Källa: SKK)
Sammanfattning mentaltester Landseer 2018:
MH
BPH
Antal
4
4
Σ=8
individer
(Källa: SKK)

Ekonomi

Varulager Svenska Landseerklubben 2018-12-31
Antal
766 st
105 st
3 st
1 st
1 st
1 st
4 st
3 st
3 st
1 st

Artikel
Frimärke
Bildekaler
Föreningsteknik SKK
Reserv-Certifikat
Cerifikat
Bästa valp
Certifikatkvalitet
Parklass
Barn med hund
BIS-valp

inköpspris
7:00
8:60
125:00
34:50
116:00
36:00
24:00
32:00
28:00
39:00

Värde
5.362:00
903:00
375:00
34:50
116:00
36:00
96:00
96:00
84:00
39:00
Summa: 7.141:50
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Förslag till Resultatbudget 2019
Konto
3110
3111
3120
3121
3230
3320
3610
3611
3612
3613
3710
3711
3990

Benämning
Klubbträffar
Årsmöte
Utställning
Anmälningavg utställning
Reklam/annons Landseeerbladet
Lotterier
Medlemsavgift Huvudmedlem
Medlemsavgift Familjemedlem
Medlemsavgift Gåvomedlem
Medlemsavgift Utlandsmedlem
Anmälninsavgift Triathlon
SOR Lotterier Triathlon
Övriga intäkter o ersättningar

4010
4022
4111
4112
4113
4120
4121
4122
4123
4130
4613
4615
4710
4711
4713
5010
5410
6110
6112
6232
6310
6390
6570
7330

Inköp materiel och varor
-1 000
Priser medaljer
-4 000
Årsmöte
-5 000
Resor årsmöte
-2 000
Ordf årsmöte
-1 000
Utställning
-10 000
Domare ringsekr utställning
-5 000
Resor utställning
-1 500
Stambokföringsaavgift utställning
-1 000
Rasmonter
-1 000
Landseerbladet
-20 000
Medlemsmöte
-1 000
Domarersättning Tävled sekr triathlon -5 000
Resor triathlon
-3 000
Stambokföring tävling
-1 500
Lokalhyra
-1 500
Förbrukningsinventarier
-1 500
Kontorsmateriel
-2 500
Skk biljetter Stockholm
-500
Webbplats
-1 500
Klubbförsäkringar
-1 500
Övriga kostnader
-1 500
Bankkostnader
-1 000
Resekostnader
-5 000
-78 500
1 200

Resultat

Budgeterat
1 500
2 000
1 000
20 000
2 500
5 000
30 000
3 000
2 000
700
8 000
1 500
2 500
79 700
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Motion 1
Motion angående
Uppfödarkommitté
Vi har kontaktat SvLK anslutna uppfödare och det finns ett stort intresse för att starta en
uppfödarkommitté i SvLKs regi med styrelsens stöd.
Syftet med denna kommitté skulle då vara att tillsammans med SvLK styrelse ta fram en
avelspolicy. Detta för att säkra att vår ras inte dör ut pga sjukdomar. Bakgrunden till denna
oro är att det nu uppkommit två nya rassjukdomar på Landseer DM och MD. Vilket är/blir ett
stort problem och som vi önskar att SvLK ska uppmana uppfödare och avelsdjursägare att
testa sina avelshundar för.
Bärare av dessa sjukdomar kan endast användas med fria testade hundar. Gen basis är för
liten för att utesluta DM och MD bärare ur avel.
Vi önskar att det ska finnas tydliga krav på oss anslutna SVLK Landseer uppfödare så vi avlar
på individer som är enligt SKKs grundregler, SKK registrerings regler och SvLKs
rekommendationer.
Vi önskar därutöver att SvLK samarbetar med resterande av Europas Landseer rasklubbar så
att information om nya sjukdomar samlas in den vägen.
I en uppfödarkommitté ser vi att det ska finnas mentorer som kan stötta nya uppfödare med
kunskap och hjälp vid ev valpning och finns för rådfrågning. Vi önskar också att man för att
bli en ny uppfödare av rasen bör ha ägt en Landseer minst 3 år för att ha samlat på sig
tillräcklig kunskap om rasen.
För att detta ska lyckas tror vi på ett gott samarbete mellan uppfödarkommitté och SvLK, vi
önskar att SvLK inbjuder oss till utbildningar, informationsträffar, SKK utbildningar etc.
Ytterligare önskan är att vi startar en facebook grupp för oss anslutna uppfödare för att där
kunna dela med oss av kunskap och be om råd av andra erfarna uppfödare.
Med vänliga hälsningar
Lotta Andersson Kennel Faniloharoos
Pernilla Lindgren Landgold kennel
Anette Wennström Kennel Ladzeroz

Avslag:
Motivering.
SvLK har en Ras kommitté som består av tre uppfödare och tre vanliga medlemmar. Finns
utbildad avelsråd/konsult. Den nuvarande Ras kommittén arbetar för rasen och har goda
kunskaper. Flera har gått utbildningar. De punkter som ni tar upp här arbetar kommittén med.
Därför anser styrelsen inte det behövs en uppfödarekommitté.
Styrelsen/SvLK.
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Svar.
Vi anser att denna skrivelse inte är en motion, utan behandla den som en skrivelse till mötet.

Styrelsen/SvLK.
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Motion till årsmöte27 april2019
Bakgrund Klubben är liten, med ca 130 medlemmar. Till årsmötet förra året fick styrelsen
i uppgift att kolla upp om möjlighet att få gå med i SBHK. Svensk bergs och herdehundarna.
Jag tror att vi tom fick sekreteraren att lova kontakta specialklubben. Det hade varit till fördel
inför den stundande domarkonferensen22 med kompendier och annat som ska till. Då hade
inte vi som rasklubb behövt stå för hela 60000 kr utan SBHK hade tagit större delen av den
kostnaden. de SBHK har vid tidigare tillfällen försökt att få oss med i specialklubb, som inte
behöver ”slösa” pengar p en. Vi skulle h ett större stöd och en stark organisation i ryggen.
Även fler specialer som ett exempel som de står för.
Mål Mitt mål är att få en så stark klubb som möjligt,, som inte behöver ”slösa” pengar på
dyra saker utan kan behålla sin kassa för annat av vikt för alla kategorier av landseer
hundägare. Jag vill ha en omröstning om detta. Vi har allt att vinna inget att förlora. Det
kommer inte kosta oss mer än om Skk tar över vårt medlemsregister. Som i förlängningen är
ett måste.
Därför vill jag göra min röst så detta kan bli en utveckling i rätt riktning.
Vi behåller vår självständighet, vår ekonomi, men vinner styrkan i att vara fler som står bako
om det skulle krävas förändringar m.m.
Anette Wennström anno5058@msn.com 0736 264962 Pernilla Lindgren
774lindgren@gmail.com

Svar.
Styrelsen anser att detta är en skrivelse och kan därför inte behandla den som en motion.
Styrelsen vill att SvLK ska vara en rasklubb med egen kraft att råda över vår ras. Det som är
skrivet här är inte hela sanningen. Kostnaden för att vara med i SBHK. kommer att vara ca:
8 000 – 10 000 per år beroende på hur många medlemmar vi är. Vi kommer att ha vårt eget
medlemsregister och behöver inte höja vår medlemsavgift för att finansiera medlem i en
specialklubb.
Styrelsen/SvLK

Sidan 13 av 16

April Motion till årsmötet 27 april 2019
Kunhult 2019
Anledning till motion
Avel – En rasklubbs ansvar för uppfödning, rekommendationer och framtida syn på landseer
avel i Sverige.
Bakgrund. Har vid flera tillfällen framlagt till styrelsen hur viktigt det är att de tar större
ansvar för vår avel av landseer i landet. Då det idag framkommit att andra länder i Europa –
däribland ursprungslandet har börjat ta större del i aveln. Då den svenska klubben anser att det
är vi uppfödare som ska sköta den här biten och inte lägga sådant ansvar på klubben, har vi
börjat undra över.
1. Hur vår klubb kan kalla sig rasklubb när de inte tar något som helst
ansvar för vår avel i Sverige. 2. De vill inte vara inblandade i avel och ha nära samarbete med
vår a uppfödare. Att det helst inte ska sitta uppfödare i styrelsen. 3. När frågan om tester,
rekommendationer och så vidare rörande avel, anser de att det kan vi som klubb inte ta
ställning till. De i styrelsen behöver inte sätta upp riktlinjer eller regler vad som ska gälla för
sund avel. Det är stor skillnad på vilka tester våra uppfödare gör på sina avelshundar. Många
gör inte de rekommenderade från Europa. Men trots detta pratas det mycket om att man inte
är seriös om man inte gör dem. Finns certifikat på de tester som kan göras och ett avelsråd
skulle kunna ha de uppgifterna samlade. 4. De anser att vi som uppfödare ska ta vårt ansvar
själva och föda upp friska hundar. Men vi ska skänka valpgåvomedlemskap till klubben –
trots att de inte vill vara delaktiga i vårt arbete. Mål
Med hänvisning till ovan frågeställning vill vi att styrelsen ska vara mer aktiv i avelsfrågor
och då pratar vi inte om vår avelsstrategi. Utan att klubben aktivt måste samla information när
det kommer in nya rön rörande rasens ev. sjukdomar, och även genetiska sjukdomar som kan
orsaka skada vid dubblering i avel. Att ett avelsråd och uppfödargrupp kan startas som tar
sådana här frågor vidare till styrelsen för att sätta sig in detta. Även vara uppfödare
behjälpliga med parningskombinationer m.m. då är det nödvändigt med någon med stor
erfarenhet av avel och stamtavlor som kan vara med i ett sådant råd. Måste även vara
uppfödare med. Vi måste kunna vara till hjälp för varandra. Det är ju vår ras som ska värnas
om Vi måste alla ta ansvar för att vår ras inte hamnar i ett skede där vi snart kommer sitta i ett
trångmål då avelsbas och individer minskar drastiskt. Vill absolut inte ha ett hälsoprogram
utan att klubben starkt rekommenderar de tester som kan tas. Att en avelspolicy framtas är ett
första steg mot en sundare avel.
Alltså om klubben kräver av oss uppfödare att ta ansvar för vår del av aveln, så ska väl
klubben ta sitt ansvar som RASKLUBB. Annars kan de inte kalla sig rasklubb i våra ögon.
Råmärket 2019-03-03 Anette Wennström/ anno5058@msn.com Pernilla
Lindgren/774lindgren@gmail.com

Svar.
Detta är också en skrivelse med upprepningar från föregående skrivelser. Eftersom ni har varit
med i raskommitté för SvLK i några år, då hade ni kunnat arbetat med dessa frågor och även
satt i den styrelse som avslog en motion på årsmötet 2018 om DNA tester, förstår inte
styrelsen denna skrivelse. Styrelsen vill påtala att SvLK inte i huvudsak är en klubb för
uppfödare utan även för vanliga landseerägare! Som hundägare eller om man har annat
intresse av rasen är man naturligtvis även som uppfödare välkommen att vara med i
klubben. Det är varje uppfödares egna ansvar och skyldighet att se till att de hundar man avlar
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på är friska. Och i dessa fall där det behövs och det kan finnas anledning till en hälsokontroll,
skall detta ombesörjas av kenneln att de finns intyg eller att de utförs.

Styrelse/SvLk

Styrelsens förslag för verksamhetsplan år 2019
• Att genomföra två klubbträffar under året.
• Att genomföra en officiell utställning under året.
• Att klubbtidningen skall utkomma med fyra nr.
• Att få fler medlemmar att börja arbeta med sin hund.
• Att sprida kunskap och intresse för rasen vid olika aktiviteter.
• Att genomföra minst fyra styrelsemöten.
• Att genomföra ett medlemsmöte förutom årsmötet.
• Att våra kommittéer fortsätter med sina arbetsuppgifter.
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Tycker du att vi i Svenska Landseerklubben gör ett bra arbete och
arbetar för vår ras!
Tala då om det för andra Landseerägare!
MEN tycker du vi gör ett dåligt arbete
Tala då om det för oss i styrelsen!
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