
Mötesdatum: 2005-12-15 

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte 

den 15 december 2005 

 

Deltagande: Line Wolmo, Tina Lindberg, Ulf Uddman och Mats Björk 

 

Ej deltagande: Hans Forsell, Marie Ahlgren, Linda Jansson, Per-Inge Johansson 

 

§1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§2. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes.  

 

§3. Val av justerare 

Till justerare valdes Mats Björk jämte ordförande Line Woldmo. 

 

§3b. Val av sekreterare. 

Till sekreterare för mötet valdes Tina Lindberg. 

 

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

Givna uppdrag som var kvar att åtgärda var Catrins sammanställning av mail till Ulf för att han ska 

kunna svara xxx kennel och Catrins skrivelsen till NFK. 

 

§5. Inkomna skrivelser 

- Mail från Jenny. Catrin uppdras svara. 

- Mail från Åsa. Catrin uppdras svara. 

 

§6. Årsmötet 

Catrin sammanställer verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen. Revisorerna har meddelat 

att de kommer hinna med sitt arbete före årsmötet. 

 

§7. Medlemsartiklar 

Catrin har varit i kontakt med Niklas. Niklas kommer ta fram ett förslag på artiklar att köpa in. 

 

§8. Ordförande 

Line kommer titta närmare på inbjudan till specialklubbskonferens från SKK.  

 

 

§9. Sekreterare 

Ingenting att rapportera. 

 

§10. Kassör 

Kassören har varit i kontakt med Line och meddelat att ekonomin ser bra ut. Ulf önskar se 

redovisningen till november. Line uppdras kontakta kassör att rapport skickas. 

 

§11. Avelsråd 

Avelsrådet har meddelat att valphänvisaren önska avgå, då det är så få som ringer. Ulf uppdras 

kolla hos SKKs valphänvisning att de har rätt uppgifter på vår valphänvisare samt om de har 

mycket samtal gällande Leonberger.  

 

§12. Tävlings och provansvarig 

Vi har fått igenom vår ansökan om att ändra utställningsort och datum. Ansökan om 

utställningsprogram för 2008 är inskickat till SKK, samt enkät ang. circuitutställning i samband med 

World Dog Show 2008. Line kommer ingå i utställningskommittén för Morokulien. 

 

§13. Utbildningsansvarig 



Ingenting att rapportera. 

 

§14. PR-anvarig 

Marie-Louise Andersson har börjat arbeta med riksträffen. Ulf föreslog att PR-ansvarig i samarbete 

med medlemsansvarig tar fram en klubb- och raspresentation som vi kan skicka med i valppaketen. 

 

 

§15. Data och Internetansvarig 

Vi har ännu en gång varit tvungna att gå in och radera inlägg. Fler administratörer till forumet 

behövs. Line uppdras skicka ut koder till samtliga i styrelsen samt till SKKs arbetsgrupp. Line har i 

kommande verksamhetsplan tagit upp detta som något som måste ses över. 

 

§16. Lokalombudsansvarig 

Ingenting att rapportera. 

 

§17. Leonbergernytt 

Ingenting att rapportera. 

 

 

§18. Övriga frågor 

Ulf har fått en skrivelse, som han uppdras besvara.  

§19. Nästa styrelsemöte 

Telefonmöte 2006-01-26 kl. 19.00 

 

§20. Mötets avslutande 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid pennan: 

Tina Lindberg 

 

 

 

 

Mats Björk justerare Line Woldmo ordförande  

 


