
Mötesdatum: 2005-03-18 

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte 2005-03-18 Jönköping 

 

Närvarande: Cecilia Rosenqvist, Therese Hult, Nicklas Lund, Marie Ahlgren, Petra Junehall, Kerstin 

Frönestedt, Catrin Eriksson 

 

Frånvarande: Peter Nordin & Gerd Svensson 

 

Adjungerande: Kristina Eriksson/Revisor Håkan Lindgren/tillfällig mat.förv. 

 

§ 1. Mötet öppnas 

Mötesordföranden hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2. Fastställande av dagordning 

Godkännande angående yttrande/närvarorätt för Kristina Eriksson & Håkan Lindgren. 

 

§ 3. Val av justerare 

Marie Ahlgren jämte mötesordföranden 

 

§ 4. Genomgång av föregående protokoll och kontroll av givna uppdrag 

- Genomgång av mötesprotokoll 2005-02-13 och givna uppdrag. Gerds uppdrag kvarstår. 

- Föregående mötesprotokoll 2005-02-19 är ute för justering. 

- Övriga givna uppdrag ses som genomförts. 

 

§ 5. AU-beslut 

Förelåg inga beslut 

 

§ 6. Bordlagda frågor 

Förelåg inga bordlagda frågor 

 

§ 7. Inkomna skrivelser 

- SKK Disciplinnämnd ang. en leonbergerkennel 

- POGH reklamerbjudande 

- SKK Disciplinnämnden – andra raser 

- SKK ang. traktamenten mm 

- Sara Gustafsson 

- SKK fördragningslista CS 24/2 2005 

- Studiefrämjandet 

- SKK månadsbrev 

- SKK anmälan från en medlem 

- SKK Disciplinnämnden kopia på anmälan 

- Dalslands taxklubb viltspårsprotokoll 

- SKK utställnkom. Remiss revidering av utställningsbestämmelser 

- SKK mars månadsbrev 

- SKK kennelfullmäktige 

- SKK håll Sverige rent 

- SKK anmälan Sveriges hunddag 

- SKK Plock upp en skitsak 

- Jenny Bergdahl ang. lokalombud 

- Motion/proposition 

 

§ 8. Utgående skrivelser 

- Jenny Bergdahl 

- Sara Gustafsson 

 

§ 9. Ordförande 

Utgår, ej närvarande 



 

§ 10. Sekreterare 

Inget att anföra 

 

§ 11. Kassör. Ekonomisk rapport och medlemshanteringen 

Mycket bra ekonomisk situation efter flera motiga år. Medlemsantalet är nu uppe i 1007 

medlemmar. Cilla berättar hur hon nu försöker gå igenom allt som har med medlemsartiklarna och 

försöker kontakta medlemmar eftersom som blivit drabbade. 

 

§ 12. Domaransvarig. Internationell kontaktperson 

Petra meddelar att den amerikanska Leonbergerklubben med stor majoritet röstade för ett inträde i 

den Amerikanska kennelklubben. 

 

§ 13. Avelsråd 

Inget anföra sedan föregående möte. 

 

§ 14. Tävlings- och provansvarig 

Nicklas fortsätter att arbeta med Motala utställningen. 

Sponsringen till Köping med Lupus var illa. Kerstin uppdras att ringa och prata med Lupus om 

fortsatt sponsring mm 

 

§ 15. Utbildningsansvarig 

Trots upprepade försök med att prata in på ” föreningarnas hus”  telefonsvarare ang. hyra folkets 

Hus i Österbybruk så har Catrin ej fått något svar. Petra har däremot fått tag på lokal, Vilken nu är 

bokad i Vallentuna i stället till Barbro Börjessons föreläsning om MH. 

 

§ 16. PR-ansvarig 

Mimmi Dahl ska göra årsboken för 2004. Årsboken 2001-2002 är förhoppningsvis klar till 

Varbergsutställningen i vår och eventuellt även 2003 årsbok. 

 

§ 17. Data- och internetansvarig 

Ej närvarande, men har skickat med en lista på olika behörigheter på hemsidan, vilka som har 

tillträde till olika bitar. Lästes och lades till handlingarna. 

 

§ 18. Lokalombudsansvarig 

Lite diskussion angående aktiviteten hos våra lokalombud. Cilla uppdras att kontrollera vilka som 

varit aktiva för att erhålla presentkort från klubben. 

 

§ 19. Leonberger-Nytt 

Tidningen är inlämnad för tryck enligt Jenny 

 

§ 20. Övriga frågor 

Genomgång av årsmöteshandlingarna 2005. 

Premiera nya titlar. 

Revisor Kristina Eriksson inkom med ett tillägg till handlingarna. 

Hedersomnämnande till årsmötet: Kenneth Sultan för hans otroliga arbete att driva fram 

utställningsbiten/tävlingsbiten till vad den är i dag.  

Hedersomnämnande till årsmötet: Dragongårdens Beautiful Beatrice och Grizzly vom 

Dreiburgenland, som var de första svenska leonbergerna som blivit Estländska champions 

 

§ 21. Nästa styrelsemöte 

Blir direkt ett konstituerande efter årsmötet 2005-03-19 

 

§ 22. Mötets avslutande 

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 



 

Vid Pennan: 

 

 

 

Catrin Eriksson/Sekreterare Petra Junehall/Mötesordförande 

 

 

 

 

Justerare/Marie Ahlgren  

 


