
Mötesdatum: 2010-03-13 

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte på 

Falkenbergs Brukshundklubb den 13 mars 2010. 

 

Mötet öppnades av Ann Johansson som hälsade välkomna. 

 

1 Justering av röstlängden. 

Röstlängden fastställdes till 29 st medlemmar närvarande. 

 

2 Val av ordförande för mötet. 

Alf Andersson valdes till ordförande för mötet. 

 

3 Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet. 

Till protokollförare valdes Gun Engström. 

 

4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall 

justera protokollet. 

Till justeringspersoner valdes Marie Billqvist och Lena Holmgren. 

 

5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 mom. 4 i SLBK:s stadgar. 

Mötet beslöt om närvaro � yttranderätt. 

 

6 Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

Annonsering har skett genom klubbtidning och hemsidan. 

 

7 Fastställande av dagordningen. 

Dagordningen fastställdes. 

 

8 Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med 

avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 

Ändring i verksamhetsberättelsen, styrelsen går igenom verksamhetsberättelsen och rättar till felen 

med namn och län.  

Därefter godkändes verksamhetsberättelsen. 

Kassören redogjorde för ekonomin. Bl.a. var inte domarkonferensens 

kostnad 63956,75 med, fanns ej med i budgeten. Medlemsantalet har minskat. 

Redovisning av arbetet med avelsfrågor lämnades. Balansräkningen godkändes.  

 

 

 

 

Revisorernas berättelse lästes upp. 

Mötet diskuterade revisorernas påpekanden angående underlag till balansräkningen. 

Mötet beslutade att nya rutiner för betalningar och faktureringar måste införas. 

 

9 Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller 

förlust. 

Förlust förs över i ny räkning. 

 

10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen. 

Uppdragen från förra årsmötet är genomförda. 

 

11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Styren fick ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

12 a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Styrelsen skall revidera delar av verksamhetsplaneringen angående  

lokalområden. 



b. Beslut om styrelsens förslag om rambudget. 

Budgeten antogs. 

c. Beslut om avgifter för kommande år. 

Avgifterna oförändrade. Helbetalande 250:-, familjemedlem 75:- 

Utlandsmedlem 275:- 

 

13 Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, ordinarie 

ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas 

tjänstgöringsordning. 

Ordförande, 6 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. 

Val 

Ordförande Ann Johansson omval 1 år 

Ledamot Jenny Bergdahl omval 2 år 

Ledamot Pamela Abrahamsson nyval 2 år 

Ledamot Kristina Truedsson nyval 2 år 

Ledamot Anette Jacobsson fyllnadsval 1 år kassör 

Suppleant Jean Swärd omval 1 år 

Suppleant Rolf Petré nyval 1 år 

Suppleant Jane Wall nyval 1 år 

Suppleant Tina Blom nyval 1 år 

 

 

 

 

14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i SLB:s stadgar. 

 

Ordinarie Björn Tinglöf omval 1 år 

Ordinarie Cecilia Rosenqvist nyval 1 år 

Suppleant Annette Berntsson nyval 1 år 

Suppleant Agneta Eriksson nyval 1 år 

 

15 Val av valberedning enligt § 10 i SLBK:s stadgar. 

 

Maria Andersson Sk 1 år 

Gina Persson 2 år 

Annika Östling 1 år 

 

16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 � 15 

Punkterna 13 � 15 justerades omedelbart. 

 

17 Lotta Petré utsågs till Hedersmedlem i Svenska Leonbergklubben 

och gavs som minne en Leonbergängel. 

Mötet beslöt att 20000 SEK under 2010 avsätts till SLBK:s materialförvaltning för att utveckla 

verksamheten samt bygga upp en ny webbshop på SLBK:s hemsida. 

Motion 1 bifalles, med ändring av sista stycket i motionen. 

Individ skall dock aldrig kombineras med individ med samma diagnos eller med någon annan typ av 

katarakt. 

Motion 2 bifalles , med styrelsens tillägg om komplettering av hur man når  

Avelsdjuren för beräkning. 

Ordförande avtackade avgående kassör Olle Hjärpe. 

 

18 Ordförande Ann Johansson avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
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Ordförande Alf Andersson Sekreterare Gun Engström 
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Justerare Marie Billqvist Justerare Lena Holmgren  

 


