
Mötesdatum: 2011-03-12 

03/11 

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens Ordinarie styrelsemöte 

2011-03-12 i Falköping 

 

§37 Mötet öppnades 

Ordförande öppnade mötet 

 

§38 Närvarande/Frånvarande 

Närvarande: Nicklas Lundh, Kristina Truedsson, Jane Wall, Pamela Abrahamsson, Anette Jacobsson 

Frånvarande: Jenny Bergdahl, Linda Toftehag, Jean Swärd, Rolf Petré 

 

§39 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

§40 Protokollförare 

Kristina Truedsson 

 

§41 Justerare 

Pamela Abrahamsson 

 

§42 Föregående protokoll 02/10  

Godkändes och lades till handlingarna 

 

§43 Ordförande rapporterar 

Alla domarkontrakten för 2011 finns nu hos Nicklas. 

 

§44 Sekreteraren rapporterar 

Inget att rapportera 

 

§45 Kassören rapporterar 

Inget att rapportera 

 

§46 Medlemsansvarig rapporterar 

Jean inte närvarande 

 

§47 Lokalombudsansvarig rapporterar 

Rolf ej närvarande 

Pamela har avgått som lokalombud och Maria Andersson tar över. 

Anna Persson har avgått som lokalombudsansvarig och lokalombud. 

 

§48 Kommittéerna rapporterar 

a) MH 

4 MH test är inplanerade under året. 

 

b) Vilt-,Vatten-,Lydnad-,Bruks 

Pamela hade inget rapportera. 

 

c) Utställning/Domare 

Se §46 

 

d) Avel 

Linda ej närvarande 

 

e) Webmaster 

Inte närvarande 

 



f) Hälsa 

Jenny ej närvarande 

 

§31 LB-Nytt 

Jenny ej närvarande 

 

§32 Skrivelser 

Susanne Ytterskogs skrivelse angående intresse om cancerforskning, Nicklas har besvarat detta. 

Kerstin Frönestedts skrivelse angående giltighetstiden för ögonlysningen. RAS är justerad då detta 

hade fallit bort. Christel Colussi angående Avelsintyg, avelsråden håller på med detta och Christel 

har fått svar från avelsråden om detta. Susanna Ytterskog angående cancer och forskning. Nicklas 

har svarat. Birgitta Ström berg angående bortagen valphänvisning, Linda har svarat. Marie Ahlgren 

angående styrelsen sammansättning, Kristina svarat om detta och hänvisat till Maria Andersson i 

valberedningen. Tomas Gustavsson angående för och nackdelar med kastrering, ärendet sänt 

vidare till avelsråden. Susanne Ytterskog angående hedersutmärkelse, Kristina har svarat. SKK DN 

ärende 151/2010 styrelsen ska inkomma med förtydligande innan 27 mars 2011, detta tar i detta 

nu sittande styrelse hand om. 

 

§33 Bordlagda ärenden 

Inget bordlagt 

 

§34 Övriga frågor 

Nya styrelsen ska göra ett förtydligande angående avelsgodkännandet om i vilket land man kan ta 

sitt Very good.  

Blomstercheckar ska skickad till de som slutar sina uppdrag i styrelsen idag. Nicklas ordnar detta. 

 

§35 Nästa möte 

Är konstituerade möte efter Årsmötet 

 

§36 Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet 

 

 

Vid protokollet Ordförande 

 

 

Kristina Truedsson Nicklas Lund  

Sekreterare 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Pamela Abrahamsson  

 


