
Mötesdatum: 2010-01-23 

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens Ordinarie styrelsemöte 

Lindome 2010-01-23 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Ann Johansson hälsade alla välkomna  

 

§2 Närvarande/Frånvarande 

Närvarande: Ann Johansson, Linda Toftehag, Sanna Johansson, Jenny Bergdahl, Jean Swärd, 

Pamela Abrahamsson  

Frånvarande: Cilla Rosenqvist, Olle Hjerpe, Nicklas Lundh 

 

§3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§4 Val av justerare: 

Pamela Abrahamsson 

 

§5 Föregående protokoll nr 10-09 

Ej färdigjusterat  

 

§6 Ordföranden rapporterar 

a) Ordförande på årsmötet kommer att bli Alf Andersson. Årsmöteshandlingarna skickas till honom 

så snart de är färdigställda. AJ kontrollerar ev. ersättning till Alf Andersson. 

b) AJ sammanställer ärendet till SKKs Disciplinnämnd och skickar in desamma. 

c) Pokaler till Guldlejonlistorna. AJ kontaktar NL angående införskaffande av pokaler. 

d) Valphänvisning –  inget att rapportera 

 

§7 Sekreteraren rapporterar 

a) Inkomna skrivelser –  Besvarade 

b) Verksamhetsberättelser –  Fortfarande saknas ett stort antal verksamhetberättelser till 

årsmöteshandlingarna –  ansvariga skickar påminnelsemail. 

c) Presentkort årsmöte –  Styrelsemedlemmarna ombads att skicka in namnen på dem som skall 

erhålla presentkort till AJ. Hon skriver in dem på dator och ett email med bifogat presentkort 

kommer att skickas till dem som inte kan närvara vid årsmötet för att ta emot sitt presentkort. 

Detta sätt provas i år för att undvika det stora arbete och portokostnader som blev resultatet förra 

året då de skickades med vanlig postgång. AJ numrerar alla presentkort och skickar listan med nr 

och namn till Petra Högberg, i egenskap av katalogskrivare och mottagare av anm.avgifter. I 

fortsättningen skall det räcka med att meddela sitt nummer på presentkortet för att använda det 

vid en utställning. Utvärdering av detta bör ske av styrelsen inför nästa års årsmöte. 

 

 

§8 Kassören rapporterar 

Kassören ej närvarande 

 

§9 Medlemsansvarig/Lokalombudsansvarig –  Jean Swärd ombads skicka in senaste medlemslista 

till Ordförande samt Sekreterare. Inför årsmötet skall ny medlemslista plockas ut, så sent som 

möjligt för att erhålla så aktuell lista som möjligt till årsmötet. 

 

Vi hälsar Camilla Thuner välkommen som lokalombud för Småland/Öland. 

 

Frågor om hur få träffar ett lokalombud får lov att ha innan man bör ifrågasättas i sin roll har 

kommit in till styrelsen. I protokoll 03/09 beslöts att ” om lokalombud varit inaktiv under 1 år kan 

han/hon ersättas. Detta för att inte medlemmarna skall bli lidande. Detta skall föras in i 

arbetsordningen för lokalombud” .  

Ett tillägg till detta kommer nu att göras; ” rekommendationen från SLBK är att minst 2 träffar per 

år bör man som lokalombud erbjuda medlemmarna. 



 

§10 Kommittéer 

MH –  Inför 2010 är i dagsläget följande MH planerat. 16 maj i Valbo, 19-20 juni eller 11-12 sept. i 

Härnösand, samt ett i Lomma. 

Viltspår-,Bruks-Vatten- och Lydnad - Marie Billqvist har meddelat att hon avgår som ansvarig för 

Bruks och Lydnad. Marie efterträds av Marre Stigell. Styrelsen tackar Marie Billqvist för ett mycket 

väl genomfört arbete och hälsar Marre Stigell välkommen.Viltspår –  den planerade viltspårslistan 

har visat sig i dagsläget vara alltför komplicerad att få ihopräknad på ett tillfredsställande sätt och 

kommer därför inte att startas upp under 2010. Arbetet med listan läggs på is för att ev. återupptas 

om det visar sig att intresset för en lista kvarstår och man kan finna ett bra sätt att sammanställa 

listan. 

Styrelsen beslöt att tilldela diplom för ” Extraordinär insats”  ; till de som tagit svenskt 

Viltspårschampionat. Samt utdela pokal vid årsmötet till Norskt Viltspårschampionat samt 

Lydnadschampion. PA tar fram lista på de som erövrat Viltspårschampionat och skickar till AJ. 

Utställning –  SJ skickar listan på orterna och datum för 2012 års specialutställningsansökningar till 

LT. 

 

Hälsokommitté –  JB meddelade att ny sida på SLBKs hemsida kommer att läggas in avseende den 

nystartade hälsokommittén. 

 

LB-Nytt –  LB-Nytt behöver en ny redaktör. Styrelsen beslöt att sätta in annons på hemsidan. 

 

§11 Nya ärenden 

Förslag på nya hedersmedlemmar. Ärendet bordlades till nästa möte då hela styrelsen deltar. 

 

§12 Övriga frågor 

 

§13 Nästa möte 

Datum för nästa möte 2010-02-13 klockan 11.30 plats meddelas senare 

 

 

Vid protokollet: Justeras: Justerare: 

 

 

 

Linda Toftehag Ann Johansson Pamela Abrahamsson  

 


