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Svenska  

Leonbergerklubben  
_____________________________________________  

Nr 9 2016/2017 

  

Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Telefonmöte  

2016-09-20 Kl 19:00 

  

Dagordning 

§100.Mötets öppnande: 

Ordf Jane W öppnade mötet.  

 

§101.Närv/frånv: 

Jane Wall, Mikael Fredriksson, Annelie Levin, Jan-Åke Oscarsson, Karin Fernwall, Susanne Oscarsson, 

Maria Gustafsson, Nicklas Lund, Olof Hjerpe.  

Frånv: Emma Peters  

 

§102.Val av protokollförare: 

Annelie Levin.  

 

§103.Val av justerare: 

Jan- Åke Oscarsson.  

 

§104.Godkännande av dagordningen : 

Dagordningen godkändes. 

 

§105.Föregående protokoll nr 8 2016/2017, ej färdigt. 

 

§106.Ordförande rapporterar : 

Närvaro i Leonberg- alternativa förslag till närvaro vid unionsmötet i Leonberg har inkommit från 

medlem via FaceBook. Förslagen diskuteras. En enhällig styrelse ser ingen anledning att ändra tidigare 

beslut i frågan. 

Medlemsärende:  Fd medlem har inkommit med en skrivelse. X hävdar att han blitt felaktigt behandlad. 

Styrelsen gör ett nytt försök och begär ut handlingar från SKK för att kunna ta ställning i frågan. 

Medlemsärende: ärende gällande funktionärs/medlems, medlemskap över tid. Jane har haft en första 

kontakt med medlemmen och vi inväntar ytterligare återkoppling och underlag.  

 

§107.Sekreteraren rapporterar : 

Emma Peters har valt att avgå fr om 2016-09-20. 

 

§108.Kassören rapporterar : 

Inget att rapportera.  

 

§109.Medlemsansvarig:  

Det rullar på och nya medlemmar tillkommer. 

 

§110.Aktivitetsombudsansvarig: 

Inget att rapportera. 
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§111.Kommitteer: 

MH- Inget att rapportera.  

Vilt/vatten/lydnad- Inget att rapportera.  

Utställning - Platser och ansvariga för utställningar 2018 är klara. 

17/3 Strängnäs ansvarig Angelica Klavbäck. 

29/7 Mariestad ansvarig Annelie Levin.  

26/10 Sundsvall ansvarig Maria Gustafsson.  

Avel/hälsa-Inget att rapportera.  

 

§112.Webmaster : 

Hemsidan uppdateras kontinuerligt. 

 

§113.Leonbergernytt : Inget att rapportera.  

 

§114.Inkomna skrivelser: 

Inga skrivelser inkommit utöver tidigare avhandlat medlemsärende 

 

§115.Bordlagda ärende: 

Inga bordlagda ärenden. 

 

§116.Övriga frågor: 

Rasmonter Stockholm -Intresse för en rasmonter saknas så det är ej till dagens datum anmält. 

Inför årsmöte- Innebörden av ytterligare avhopp inom styrelsen samt ett andra sekreterarbyte under 

mandatperioden diskuteras. Situationen diskuteras även i förhållande till det, på sociala medier, uttalade 

missnöjet med styrelsens arbete.  Diskussion förs kring att utlysa extra årsmöte i alternativt att förlägga 

ordinarie årsmöte tidigare i förhållande till praxis. Styrelsen håller omröstning i frågan vilken ger en 

majoritet för att förlägga ordinarie årsmöte så tidigt som möjligt i enlighet med stadgarna. Tid, plats och 

utlysande av årsmöte skall fastställas snarast. 

 

§117.Nästa möte: 

Fysiskt möte 8/10 kl 11. 

 

§118. Beslut som inte får offentliggöras innan justering: 

Ingen sådan punkt finns denna gång 

 

 

§119.Mötets avslut: 

Ordförande avslutade och tackade för ett trevligt möte. 

 

Protokollförare- Annelie Levin 

 

 

 

Justerare- Jan-Åke Oscarsson  

 

 

 

Mötetsordförande- Jane Wall 

 

  


