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Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens Extra styrelsemöte 

Telefonmöte 2010-09-15 

 

§94 Mötets öppnande 

Ordförande Nicklas Lundh hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

 

§95 Närvarande/Frånvarande 

Närvarande: Nicklas Lundh, Kristina Truedsson, Linda Toftehag, Rolf Petré, Pamela Abrahamsson, 

Jane Wall, Anette Jacobsson (deltog i mötet från §99c)  

Frånvarande: Anette Jacobsson Jean Swärd 

 

§96 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§97 Val av justerare: 

Pamela Abrahamsson 

 

§98 Föregående protokoll nr -08 

Färdigjusterat. Lades till handlingarna 

 

§99 Ordföranden rapporterar 

a) Styrelsen beslöt att Pamela Abrahamsson tar posten som vice ordföranden fram till nästa 

årsmöte. 

b) NL meddelar att Tina Gustafsson lokalombud för Östergötland har avgått och Pirre Andersson vill 

ta över. Styrelsen beslöt att Pirre Andersson blir nytt lokalombud för Östergötland. 

c) Sista datum för ändring av utställningar under 2011 är 1 oktober. 

a. Linköpingsutställningen behöver ändra ort. Förslag att ändra till Köping eller däromkring. 

Uts.ansvariga undersöker vidare. 

b. Sandviken behöver också ändra plats. Ser i dagsläget ut som om det blir Gävle Brukshundklubb. 

c. Sveg inga ändringar, dock vill Gunilla Hallgren ha in förslag på domare. Jenny mailar förslag på 

domare som hon har kvar sedan förfrågan om Norrvidinge. 

 

d) Fråga om fodersonsring till Sundsvallsutställningen från Petra Högberg. Nicklas Lundh har 

kontaktat Royal Canin och de har lovat sponsra. 

 

 

§100 Kommittéer 

Avelsrådet kommer att ha två möten under hösten ett telefonmöte samt ett fysiskt möte. 

Reseersättning utgår från klubben. 

 

§101 Övriga frågor 

a) Annons om årsmöte i LB-Nytt. Jane Wall sätter samman annons och skickar till Jenny Bergdahl.  

b) Ändra annons i Hundsport. Nicklas kontakar SKK för att ta bort Ann Johanssons namn och 

ersätta med Nicklas Lundh. 

c) Jenny Bergdah tar reda på vad det skulle kosta att få en gemensam julannons i Hundsport. 

d) LPN provtagning Sundsvall. Praktiska detaljer gick igenom. 

e) Intresse har inkommit från person som kan vara villig att ta över LB-Nytt. Jenny jobbar vidare 

och mailar övriga styrelsen när mer information kommit. 

f) Anmälan till Rasklubbstorg Stockholmsutsdtällningen. Kristina Truedsson skickar in anmälan till 

SKK om monterplats. 

 

§102 Nästa möte 

Datum för nästa möte 9 oktober klockan 11.00 i Tvååker. 

 

 



Vid protokollet: Justeras: Justerare: 

 

 

 

Linda Toftehag Nicklas Lundh Pamela Abrahamsson 

 

 

Bilaga 1 

Konstitution av styrelsen 

Fördelning av ansvarsområden inom styrelsen 

Styrelsen beslutade utse följande personer till nedanstående uppdrag 

 

Vice ordförande Pamela Abrahmasson 

Sekreterare Kristina Truedsson 

Kassör Anette Jacobsson 

Arbetsutskottet Ordförande, Sekreterare och kassör 

 

Styrelsen belsutade om omedelbar justering av denna punkt 

 

 

Justeras  

 

Linda Toftehag Pamela Abrahmasson 

 

 

Justerare 

 

 

Nicklas Lundh 

Ordförande  

 


