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Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens Ordinarie styrelsemöte 

Falkenbergs Brukshundklubb 2010-03-13 

 

§28b Mötets öppnande 

Ordförande Ann Johansson hälsade alla välkomna  

 

§28c Närvarande/Frånvarande 

Närvarande: Ann Johansson, Linda Toftehag, Nicklas Lundh, Olle Hjerpe, Jean Swärd, Pamela 

Abrahamsson  

Frånvarande: Cilla Rosenqvist, Jenny Bergdahl 

 

§28d Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§29e Val av justerare: 

Jean Swärd 

 

§30f Föregående protokoll 

Protokoll 09/10 inte färdigjusterat - Olle Hjerpe protokollförare - Justerare Jenny  

Protokoll 01/10 godkändes och lades till handlingarna. Protokollförare Linda Toftehag –  Justerare 

Pamela Abrahamsson 

Protokoll 02/10 ej färdigjusterat –  Linda Toftehag protokollförare –  Justerare Nicklas Lundh  

 

§31g Ordföranden rapporterar 

a) Ann Johansson läste upp Anna Wedins tackbrev till styrelsen/klubben för den speciella 

hedersutmärkelsen (pokal) för lydnadschampionatet. 

 

§32h Sekreteraren rapporterar 

a) Arbetet med årsmöteshandlingarna har tagit mycket tid i anspråk.  

b) Sanna Johansson har meddelat att hon inte kvarstår på sin styrelsepost (domar- och 

utställningsansvarig) valperioden ut fram till årsmötet, utan väljer att avgå fr.o.m 2 mars 2010 på 

eget initiativ. Nicklas Lundh tar över de uppdrag Sanna Johansson hade kvar att utföra bl.a. 

domare till Avestautställningen. Styrelsen vill härmed även passa på att tacka Sanna Johansson för 

hennes arbete för klubben under 2009. 

c) Inget övrigt att rapportera 

 

§33i Kommittéer 

MH: Lomma var fullt. Nicklas letar vidare efter ny plats. 

Avtalet angående gemensam MH bana mellan SLBK och Rottweilerklubben; Nicklas Lundh har 

tidigare skickat förslag på skrivelse i avtal för påseende av övriga styrelsen och för granskning av 

Olle Hjerpe. Avtalet är dock inte färdigställt vid detta möte och Olle Hjerpe ombedes titta igenom 

skrivelsen i avtalet igen för att säkerställa att det är juridiskt riktigt.  

AU-beslut –  Nicklas Lundh redovisar för övriga styrelsen om det AU-beslut som tagits. Att låta 

Anders och Jenniefer Weström genomgå MH-utbildningar på klubbens bekostnad mot att de ställer 

upp under att antal MH-beskrivningar för klubbens räkning under ett visst antal år. Skriftlig 

överenskommelse skall göras av Nicklas Lundh och godkännas och sedan redovisas för övriga 

styrelsen. Fakturan för utbildningen har kommit till kassören och fakturan är betald. 

 

Utställning: Specialutställningen i Avesta. Nicklas rapporterar att han fått klartecken ifrån Björn 

Einarsve som domare. Han har även klart med två ringsekreterare. Birgitta Hagelin har meddelat 

att hon har flera personer som kan vara med i utställningskommittén. Pirre har lovat att ordna med 

hemsida för utställningen. 

 

§28j Kassören rapporterar 

Olle Hjerpe förklarar de poster i årsredovisningen/årsmöteshandlingarna som varit oklara för övriga 

styrelsen och för revisorerna. 



 

§28k Övriga frågor 

 

§28l Nästa möte 

Datum för nästa möte 2010-04-02 klockan 11.00 

 

 

 

 

Vid protokollet: Justeras: Justerare: 

 

 

 

 

 

Linda Toftehag Ann Johansson Jean Swärd  

 


