
Mötesdatum: 2005-08-16 

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte 

den 16 augusti 2005 

 

Deltagande: Line Wolmo, Marie Ahlgren, Tina Lindberg, Linda Jansson,  

Petra Högberg, Ulf Uddman, Hans Forsell och Per-Inge Johansson 

 

Ej deltagande: Mats Björk 

 

§1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

§1a Förvaltningsgruppen 

Ulf Uddman , Per-Inge Johansson och Hans Forsell, det vill säga förvaltningsgruppen, gick igenom 

olika möjligheter för att driva klubben till nästa årsmöte. 

Det finns i dagsläget ingen anledning att ha ett extra årsmöte. Sittande styrelse ska fortsätta 

arbeta som tidigare. Förvaltningsgruppen har översyn och bistår i föreningsarbetet. 

Förvaltningsgruppen kallas till alla styrelsemöten. 

Föreningstekniska frågor hänvisas till SKK.  

Årsmötet 2006 kommer att tidigareläggas till februari.  

Till AU utsågs Line Woldmo, Marie Ahlgren och Ulf Uddman 

 

§2. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes med ändringen §5 ändrades till §1a samt §4b tillkom genomgång av 

givna uppdrag. 

 

§3. Val av justerare 

Till justerare valdes Linda Jansson jämte ordförande Line Woldmo 

 

§4. Val av sekreterare. 

Till sekreterare för mötet valdes Marie 

 

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

Line redogjorde för kontakten med materialförvaltningen. 

 

§5 Information och fastställande av SLBK`s styrelses arbetsordning. 

Se §1a 

 

§6 Inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser. 

 

 

§7 Representant till Unionsmöte i Leonberg 24-25 september 2005 

Line Woldmo föreslås representera SLBK på unionsmötet. 

 

§8 Ordförande 

Inget att rapportera. 

 

§9 Sekreterare 

Ingen rapport.  

Line uppdras kontakta Catrin om hon kan bistå klubben som adjungerande 

sekreterare/postmottagare 

 

§10 Kassör 

Ekonomin är i god balans.  

Petra skickar ekonomirapport till förvaltningsgruppen. 



 

§11 Domaransvarig och internationell kontakt 

Line Woldmo uppdras att tillfråga Petra Junehall om hon kan bistå klubben som adjungerande 

domaransvarig och internationell kontakt. 

 

§12 Avelsråd 

Ulf Uddman uppdras att tillfråga Petra Junehall om hon kan bistå klubben som adjungerande 

avelsråd. 

Förfrågan från L L om bidrag till avelsrådsutbildning, eller att L L. själv betalar men får anmäla sig i 

klubbens namn 

Klubben har inte budgeterat för denna utbildning och i dagsläget finns inte underlag för att utbilda 

flera avelsråd. 

 

§13 Tävlings och provansvarig 

Endast en specialutställning kvar 2005. 

Kommite för utställningen i Köping 2006  

måste tillsättas. 

Kommiteer till Värnamo, Morokulien och Enköping är klara. 

Ansökan om att få byta plats och datum för den planerade utställningen i Svenstavik måste göras 

snarast. 

Tina uppdras tillskriva SKK. 

 

§14 Utbildningsansvarig 

Inga utbildningar planerade. 

 

§15 PR-ansvarig 

Inget att rapportera. 

 

 

 

 

 

 

§16 Data och internetansvarig 

Line uppdras kontakta Lena för ett förtydligande angående användandet av chatten på hemsidan. 

 

 

 

Petra Högberg lämnar mötet. 

 

 

§17 Lokalombudsansvarig 

Svårt få nya lokalombud till alla län i landet. 

 

§18 Leonbergernytt 

Beslut om att även detta nummer kommer att tryckas i färg. 

Förslag inkommit på nya annonspriser, fanns inte tillräckligt underlag för beslut.  

Line uppdras kontakta redaktionen för den faktiska kostnaden för eventuella färgannonser i 

tidningen.  

§19 Övriga frågor 

Genomgång av propositioner från årsmötet.  

Klubben kan troligen inte få avelsspärr på avkommer efter hd-belastade djur under en viss 

tidsperiod. Om vi ansöker och får igenom en avelsspärr kommer den att gälla tills det finns 

synnerliga skäl att ta bort den. 

Tina uppdras ta fram förslag på poängberäkning gällande BIG och BIS placeringar 

 

§20 Nästa styrelsemöte 



Telefonmöte den 15 september 2005 kl 19.00 

 

§21 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

 

Vid pennan: 

Marie Ahlgren 

 

 

 

 

Linda Jansson justerare Line Woldmo ordförande  

 


