
Mötesdatum: 2009-03-14 

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens konstituerande styrelsemöte 

Gistad Linghem 2009-03-14 

 

§1 Mötets öppnande 

Nyvalda ordföranden Ann Johansson förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla välkomna. 

 

§2 Val av justerare: 

Sanna Johansson och Pamela Abrahamsson 

 

§3 Närvarande/Frånvarande 

Närvarande: Ann Johansson, Nicklas Lundh, Pamela Abrahamsson, Sanna Johansson, Linda 

Toftehag, Jean Swärd  

Frånvarande: Olof Hjerpe, Jenny Bergdahl, Cecilia Rosenqvist 

 

§4 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§5 Konstitution av ny styrelse 

a) Fördelning av ansvarsområden inom styrelsen 

Styrelsen beslutade utse följande personer till nedanstående uppdrag; 

Vice Ordförande: Nicklas Lundh 

Sekreterare: Linda Toftehag 

Kassör: Olov Hjerpe 

Arbetsutskottet: Ordförande, sekreterare och kassör 

 

b) Beslut om firmatecknare 

Ordförande och kassör tecknar var för sig. 

Styrelsen beslutade om omedelbar justering av denna punkt. Se bilagor 1 o 2. 

 

c) Fördelning av ansvarsområden inom styrelsens kommittéer och ansvarsområden 

En ny styrelse har valts på årsmötet och styrelsen ser därför över de olika ansvarsområden som 

finns inom och utom styrelsen. Enligt stadgarna kan styrelsen inom och utom sig tillsätta 

kommittéer och arbetsgrupper som handlägger vissa arbetsuppgifter.  

 

Avelskommitté:  

Ordförande/Sammankallande: Ann Johansson –  (endast valphänvisning) 

Avelsråd: Lotta Petré 

Avelsråd: Eva Ohlsson –  Ann Johansson åtog sig att kontakta Eva Ohlsson för att höra om hon är 

villig att fortsätta med sitt uppdrag i klubben. 

Ann åtog sig att kontakta avelsrådet Petra Junehall och tacka henne för den tid hon varit verksam i 

klubben.  

 

Utställningskommitté:  

Ordförande/Sammankallande: Sanna Johansson 

Petra Högberg - Ann Johansson åtog sig att kontakta Petra Högberg för att höra om hon är villig att 

fortsätta med sitt uppdrag i klubben. 

 

Leonbergernytt: 

Ansvarig utgivare: Ann Johansson 

Ann Johansson åtog sig att kontakta Angelica Klavbäck för att höra om hon kan tänka sig att sitta 

kvar som redaktör för LB Nytt. 

Redaktion: Jenny Bergdahl 

 

Data- & Internetansvarig: 

Ordförande/Sammankallande: Pirkko Andersson 

Webbmaster: Pirkko Andersson 



 

MH-kommittén: 

Ordförande/Sammankallande: Cecilia Rosenvist 

Nicklas Lundh 

 

Bruks-, lydnad-, vatten- och viltspårskommittén: 

Ordförande/Sammankallande: Pamela Abrahamsson 

Bruks- Lydnadsansvarig: Marie Billqvist 

Vattenansvarig: Lena Svensson 

Viltspåransvarig: Marie-Louise Andersson –  Sanna Johansson uppdrogs sig att kontakta M-L 

Andersson för att fråga om hon kvarstår som Viltspåransvarig 

 

Materialförvaltare:  

Mimmi Gruffman-Rönnlund –  Sanna Johansson uppdrogs att kontakta Mimmi Gruffman-Rönnlund 

för att fråga om hon kvarstår som Materialförvaltare. 

 

Lokalombudsansvarig:  

Anna Persson  

 

Uppfödarombudsansvarig:  

Ruth Linthonsson och Elisabeth Andersson –  Ann Johansson kontaktar dem för att förvissa sig om 

att de kvarstår som ansvariga. 

 

Internationell kontaktperson:  

Sammankallande/Ordförande: Jenny Bergdahl 

Suppleant : Lotta Petré 

 

 

 

§6 Nya styrelsen 

Ann Johansson gick igenom vikten av tystnadsplikt inom styrelsen och att inkomna skrivelser från 

medlemmarna skall vidarebefordras till sekreteraren, Linda Toftehag.  

 

§7 Kennelfullmäktige 

Anmälan skall ske senast den 31/3. 2 medlemmar ur styrelsen skall närvara. Linda Toftehag 

uppdrogs att undersöka hur anmälan går till. 

 

§8 Övrigt 

Hundsport –  SLBKs annons –  ändra i annonsen så att den nya styrelsens uppgifter kommer in. 

Uppdrogs Linda Toftehag att göra detta, samt att kontrollera om avgiften för 2009 är inbetald. 

 

§9 Fastställande av datum för styrelsemöten 2009 

Nästa möte hålls 28/3 kl. 12.00. Plats meddelas senare.  

 

§10 Mötets avslutande 

Ordföranden Ann Johansson tackade alla och förklarade mötet avslutat. 
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