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Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens Ordinarie styrelsemöte 

Varberg 2009-07-10 

 

§54 Mötets öppnande 

Ordförande Ann Johansson hälsade alla välkomna  

 

§55 Närvarande/Frånvarande 

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

Lundh närvarande från §62, Adjungderad: Lotta Petré närvarande från §60  

Frånvarande: Cecilia Rosenqvist, Olle Hjerpe, Jenny Bergdahl, Jean Swärd 

 

§56 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§57 Val av justerare: 

Sanna Johansson 

 

§58 Föregående protokoll nr 04-09 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§59 Ordföranden rapporterar 

a) Uppdragslista –  Ann Johanssson gick igenom uppdragslista på uppdrag som 

styrelsemedlemmarna ålagts att utföra. 

b) Vattenchampionat –  tidigare beslut från 2007 står fast. Leonbergern kan ej få 

vattenchampionat. 

c) Märta Brandts hälsas välkommen in som avelsråd. Lathunden från Ann Johansson överlåtes till 

Märta Brandts. 

 

§ 60 Sekreteraren rapporterar 

a) Beslut från SKK att inte bifalla föreslagen stadgeändring (från 2004) rörande att medlemsavgift 

skall vara inbetald 1 vecka före årsmötet för att få rösträtt. 

Lotta Petré ansluter till mötet. 

b) Linda Toftehag meddelar att hon kan åta sig att samordna kritikskrivningen till hemsidan 

framledes. Övertar därmed uppgiften som hittills tillfälligt legat hos Jenny Bergdahl. Styrelsen 

beslöt att ansvaret övergår till Linda Toftehag.  

c) Inbjudan utställningsansvarig –  Sanna Johansson meddelade att hon fått inbjudan av Gina E 

Persson. 

d) Skrivelse från Marre Stigell –  Linda Toftehag besvarar den. 

e) Undersöker om det går att räkna en guldlista i Viltspår, som i så fall skulle kunna införas fr.o.m 

1/1 2010. 

f) Hänvisningsstopp för kennel XXXX har upphävts. 

g) Linda Toftehag väntar på information från Petra Junehall angående domarkonferensen. 

 

§61 Kassören rapporterar 

Ingen rapport vid detta möte 

 

§62 Övriga rapporter 

Nicklas Lundh ansluter till mötet. 

Avelsråd Lotta Petré rapporterar: Gina Ekström Persson deltar på SKKs avelsrådskurs i oktober. I 

mån av plats kommer även Märta Brants att delta. Styrelsen beslöt att Lotta Petré samt Ann 

Johansson skall delta på domarkonferensen i oktober. 

 

Klubben innehar en chipläsare som har kommit på avvägar. Denna skall finnas tillgänglig för 

utställningsansvariga. Linda Toftehag undersöker var den kan finnas. 

 



§63 Kommittéer 

MH: Nicklas Lundh rapporterar; 

2 x MH Hisingen och Skara - ansv. Ulrika Szabo och Robin Neumann 

1 MH Gnesta 3/10 - ansv.Angelica Klavbäck 

2 x MH - ansv. Helena Lutz - Valbo 

1 MH - ansv. Ruth Linthonsson 

 

Utställningsansvarig: Sanna Johansson visade ett dokument hon utarbetat ” Arbetsrutin för 

ansökan för blivande domare på Leonberger” . Förslaget mottogs positivt av övriga i styrelsen och 

det beslutades att SLBK skall i framtiden använda sig av dokumentet vid domaransökningar. Sanna 

Johansson arbetar även vidare med att ta fram en beskrivning om hur en leonberger skall/får lova 

att ansas inför utställning. 

 

§64 Skrivelser 

 

§65 Bordlagda ärenden 

Forumet på hemsidan –  bordlades till nästa möte 

Arbetsordning för klubbstyrelse –  bordlades till nästa möte 

 

§66 Övriga frågor 

 

§67 Nästa möte 

Datum för nästa möte 2009-08-22. Plats bestäms senare. Förslag mottages. 

 

Vid protokollet: Justeras: Justerare: 

 

 

Linda Toftehag Ann Johansson Sanna Johansson  

 


