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PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS 

ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS, STOCKHOLM 
 

 

Mötets öppnande 

Ordförande Pamela Abrahamsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§ 1. Justering av röstlängd 

 

Årsmötet beslutade att justera röstlängden till 44 medlemmar. 

 

§ 2. Val av ordförande för årsmötet 

Styrelsens förslag till årsmötesordförande, Anso Pettersson. 

 

Årsmötet beslutade att välja Anso Petterson till årsmötesordförande. 

 

§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid årsmötet 

 

Anmäldes att styrelsen utsett Anne-Christine Stareborn till protokollförare under årsmötet. 

 

§ 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordföranden skall justera protokollet 

 

Årsmötet beslutade att utse Niclas Lundh och Mikaela Persson till justerare. 

 

§ 5.  Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 mom. 4  

i SLBK:s stadgar 

 

Förslag att medge Anso Pettersson och Anne-Christine Stareborn samt ytterligare 1 person 

närvaro och yttranderätt. 

 

Årsmötet beslutade att ge dem rätt att närvara på årsmötet. 

 

§ 6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

Sekreteraren anmälde att utlysningen om årsmötet skett i julnumret 2012 i klubbtidningen och 

på klubbens hemsida. 

 

Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst. 
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§ 7. Fastställande av dagordningen 

Föredrogs förslag till dagordning. 

 

Årsmötet beslutade fastställa förelagd dagordning. Petra Junehall anmälde ett ärende vid §17. 

 

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för 

arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom sida för sida. 

 

Synpunkter och påpekande under genomgång av verksamhetsberättelsen: 

 Fråga om vad menas med att klubben ligger efter gällande unionsmötet 

Styrelsen svarade att klubben ligger efter är på grund av att det är nya personer som 

åker på detta möte. Det blir ingen kontinuitet att varje år skicka nya personer.  

 

Synpunkter och påpekande under genomgång av balans- och resultaträkning: 

 Frågor ställdes angående varför det var så stort minus av försäljningen av katalogen. 

Kassören var tyvärr inte närvarande på årsmötet.  

 Fråga ställdes om varför utställning har gått med underskott. 

Styrelsen kunde inte svara varför det gått med underskott.  

Tips! Till nästa år att särredovisa varje utställning, MH-aktivitet, det blir lättare att se 

utfallet för varje utställning och MH-aktivitet. 

 Fråga ställdes varför det var skillnader även när det gällde redovisningen av MH 

gällande funktionärer, mat, kostnader osv. 

Styrelsen kunde inte svara på detta. 

 

Kommentar angående varulagret, det var bra att det var nedskrivet. 

 

Årsmötet uppdrog styrelsen för 2012 att svara på frågorna angående underskott i 

utställning, katalog och MH. 

 

Synpunkter och påpekande under genomgång av redogörelse för arbete med avelsfrågor: 

 Fråga ställdes under Avel & Hälsa verksamhetsberättelse om det gällde SKKs verktyg 

Avelsindex 

Styrelsen svarade att det är en felskrivning det ska stå Avelsdata. 

 

 Fråga varför det inte fanns någon rapport från Tävlingskommittén 

Tävlingskommittén svarade att de inte har haft några egna aktiviteter utan endast 

arbetat med sammanställningar. 

 

Revisionsberättelsen föredrogs. 
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Årsmötet beslutade  
att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för år 2012 till handlingarna 

att med godkännande lägga resultat- och balansräkning för år 2012 till 

handlingarna 

att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna 

 

§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust 

 

Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för 2012. 

  

Årsmötet beslutade att enligt styrelsens förslag överföra det underskottet  

37.652,95 i ny räkning  

 

§ 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 

Stadgeändring antagen av ordinarie årsmöte 12-03-18 och fastställda av SKK 12-10-31 

av §7, Mom. 2, punkt 13. Val av ordförande. Ordförande skall väljas för en period om två år. 

 

Årsmötet godkände denna rapport.  

 

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012. 

 

§ 12.  

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

 Ekonomi är det centrala för klubben – att få in mer inkomster 

Förslag att anordna MH även för andra raser 

Förslag att dela utställningar med andra rasklubbar för att spara pengar 

Förslag att föreläsningar även tillför andra mot en högre kostnad 

 Domaransvarig 

Ny domare ska få välkomstbrev/kompendium och bli presenterad på nästkommande 

årsmöte. 

 

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

 

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

 

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till rambudget. 
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C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

 

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till medlemsavgifter 2014  

innebärande att huvudmedlemskap höjs med 25:- till 275:-, familjemedlemskap höjs med 25:- 

till 100:-, provmedlemskap 100:- för 6 månader och utlandsmedlem höjs till 295:-, 

samt att det är styrelsens intention att  

 se över utställningarnas anmälningsavgifter 

 budget för materialförvaltning 

 budget för Ras arbetet under en 2 års period, sammankallande för denna grupp är 

Sanna Johansson. 

 

§ 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. 

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå 6 ordinarie ledamöter plus 1 (ordförande) 

samt 2 st suppleanter. 

 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

Röstlängden justerades till 44 medlemmar. 

 

Valberedningen föreslog som ordförande Pamela Abrahamsson, nyval 2 år. 

Ytterligare förslag till ordförande, Catrin Eriksson. 

Sluten omröstning begärdes och röstlängden justerades till 44 röstberättigade. 

 

Årsmötet beslutade att välja Catrin Eriksson till ordförande för en tid av två år. 

 

Valberedningen föreslog till ledamot för nyval av 2 år Robin Neumann  

Ytterligare förslag från golvet, Eva Karlsson. 

Sluten omröstning begärdes och genomfördes. 

 

Årsmötet beslutade att välja Eva Karlsson till ledamot för en tid av två år. 

 

Valberedningen föreslog 

Ledamot Pia Hemming, nyval 2 år 

Ledamot Mikael Axenhag, nyval 2 år 

 

Årsmötet beslutade att välja Pia Hemming och Mikael Axenhag till ledamöter för en tid av 

två år. 

 

Petra Junehall yrkade på att ledamöter med 1 år kvar på sina mandat även byttes ut. 

Yrkandet togs inte upp men resulterade i följande: 
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Ledamot Kristina Truedsson 1 år kvar, avsäger sig med omedelbar verkan 

Föreslogs Angelica Klavbäck till ordinarie ledamot. 

Årsmötet beslutade att välja Angelica Klavbäck på ett år fyllnadsval 

 

Ledamot Maria Andersson 1 år kvar, avsäger sig med omedelbar verkan 

Föreslogs Emma Ottosson till ordinarie ledamot. 

Årsmötet beslutade att välja Emma Ottosson på ett år fyllnadsval 

 

Ledamot Mikaela Persson-Wallenius, 1 år kvar, kvarstår 

 

Valberedningen föreslog 

Suppleant 1:a Linda Rydgren, 1 år 

Suppleant 2:a Mikael Klementsen, 1 år, ställer sin plats till förfogande. 

Föreslogs Marre Stigell till suppleant. 

 

Årsmötet beslutade att välja Marre Stigell som suppleant på ett år. 

 

 

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

Valberedningen föreslog 

Ordinarie Turid Ravlo Svensson 1 år, avsäger sig  

Ordinarie Björn Tinglöv, 1 år, avsäger sig 

Föreslogs Cecilia Rosenqvist och Oili Keskinen som revisorer. 

 

Årsmötet beslutade att välja Cecilia Rosenqvist och Oili Keskinen som ordinarie revisorer på 

ett år. 

 

Valberedningen föreslog 

Suppleant Agnetha Eriksson, 1 år 

Suppleant Annette Berntsson, 1 år 

 

Årsmötet beslutade att välja Agnetha Eriksson och Annette Berntsson, som 

revisorssuppleanter på ett år. 

 

 

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

Inga förslag från valberedningen 

 

Pirre Andersson Sammankallande  Nyval 1 år 

Monica Sjöberg  Nyval 2 år 

Frida Lerdieus  Fyllnadsval 1 år 
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§ 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 

 

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 13-15. 

 

 

§ 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlemmar 

anmälts till styrelsen för behandling av årsmötet. Anmälan av sådant ärende skall vara 

skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast 5 veckor för det år ordinarie årsmötet 

hålls. Till ärendet skall styrelsen för behandling av fullmäktige avge utlåtande och 

lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns 

medtaget under punkt 17. Kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling 

men inte till beslut. 

 

Motion 1 

Styrelsens förslag att yrka på bifall. 

 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

 

Motion 2 

Styrelsens förslag att yrka på bifall. 

 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. Med tillägget att se över hur placeringen av 

veteranhundar ska räknas. 

 

Motion 3 

Styrelsens förslag att yrka på bifall. 

 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

 

Motion 4 

Styrelsens yrkar avslag på motionen. 

 

Motionären drag tillbaka motionen. 

 

Motion 5 

Styrelsens förslag att yrka på bifall. 

 

Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att se över utformningen av motionens innehåll tillsammans 

med motionären. 

 

Motion 6 

Styrelsens förslag att yrka på bifall. 
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Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att se över utformningen av motionens innehåll tillsammans 

med motionären. 

 

 

Motion 7 

Styrelsens förslag att yrka avslag. 

 

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

 

Petra Junehall anmälda ärende 
Hon önskar att styrelsen upprättar en inventarielista och att denna lista följer med 

räkenskaperna samt redovisas i revisionen.  

 

§ 18. Mötets avslutande 

Ordförande Catrin Eriksson tackade mötesordförande och den avgående styrelsen avslutade 

mötet och tackade alla för visat intresse. 

 

 

Ordförande Sekreterare 

 

 

 

Anso Pettersson Anne-Christine Stareborn 

 

 

 

Justerare Justerare 

 

 

 

Niclas Lundh Mikaela Persson 


