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Svenska Leonbergerklubben  
Nr 03/13 
 
Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens konstituerande styrelsemöte den 9 mars 2013 i Alvik/Bromma. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Nya ordföranden Catrin Eriksson förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Val av sekreterare 

Styrelsen beslutade att välja Angelica Klavbäck att föra protokoll under mötet. 

 

§ 3 Val av justerare 

Styrelsen beslutade att välja Mikael Axenhag och Pia Hemming att justera protokollet. 

 

§ 4 Närvarande/Frånvarande 

Närvarande: Catrin Eriksson, Angelica Klavbäck, Mikael Axenhag, Pia Hemming, Mikaela Persson Wallenius, Eva 

Karlsson och Linda Rydgren. 

Frånvarande: Emma Ottosson och Marre Stigell. 

 

§ 5 Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 

§ 6 Konstitution av ny styrelse 

a) Fördelning av ansvarsområden inom styrelsen 

Styrelsens sammansättning för år 2013 

Ordförande  Catrin Eriksson 

Vice Ordförande Mikael Axenhag 

Sekreterare  Angelica Klavbäck 

Adjungerad Kassör Anette Jacobsson, Catrin Eriksson frågar om Anette Jacobsson vill fortsätta sitt       

    uppdrag som adjungerad kassör. 

Ledamot  Pia Hemming 

Ledamot  Mikaela Persson Wallenius 

Ledamot  Emma Ottosson 

Ledamot  Eva Karlsson 

1 Suppleant  Linda Rydgren 

2 Suppleant   Marre Stigell 

Arbetsutskottet (AU): Ordförande, Vice ordförande och Sekreterare 

 

b) Beslut om firmatecknare 

Styrelsen beslutade att välja Ordförande Catrin Eriksson 670523-1485, vice ordförande Mikael Axenhag 

700716-7518 och sekreterare Angelica Klavbäck 820808-0146 att var för sig teckna föreningens firma. 

Paragrafen justeras omedelbart 20130309. 

 

c) Fördelning av ansvarsområden inom styrelsens kommittéer och övriga ansvarsomården 

En ny styrelse har valts på årsmötet och styrelsen ser därför över de olika ansvarsområden som finns inom och 

utom styrelsen. Enligt stadgarna kan styrelsen inom och utom sig tillsätta kommittéer och arbetsgrupper som 

handlägger vissa arbetsuppgifter. 
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Avel- & Hälsokommittén 

Mikaela Persson Wallenius Sammankallande 

Pia Hemming    Avelsråd 

Therese Hällström Pia Hemming åtog sig att fråga Therese Hällström om hon är villig att           

    fortsätta sitt uppdrag i klubben. 

 

Catrin Eriksson åtog sig att kontakta Märta Brandts och Maria Andersson för att tacka för den tid de varit 

verksamma i klubben. 

 

Utställningskommittén 

Mikaela Persson Wallenius Sammankallande 

Anna Kallbaum - Pia Hemming åtog sig att fråga Anna Kallbaum om hon vill åta sig uppdraget som 

domaransvarig i klubben. 

Catrin Eriksson åtog sig att kontakta Märta Brandts och Nicklas Lundh för att tacka för den tid de varit 

verksamma i klubben. 

 

MH Kommittén 

Angelica Klavbäck Sammankallande 

Robin Neuman - Angelica Klavbäck åtog sig att kontakta Robin Neuman för att höra om han vill fortsätta sitt 

uppdrag i klubben. 

Pamela Abrahamsson - Angelica Klavbäck åtog sig att kontakta Pamela Abrahamsson för att höra om han vill 

fortsätta sitt uppdrag i klubben. 

Nicklas Lundh - Angelica Klavbäck åtog sig att kontakta Nicklas Lundh för att höra om han vill fortsätta sitt 

uppdrag i klubben. 

Leonberger Nytt 

Ansvarig utgivare: Catrin Eriksson 

Åsa Hemberg – Catrin Eriksson åtog sig att kontakta Åsa Hemberg för att höra om hon vill fortsätta som 

redaktör. 

Redaktion: Lennart Stahl, Susanne Lindblom och Tomas Gustavsson - Catrin Eriksson åtog sig att kontakta dessa 

personer för att höra om de vill fortsätta i redaktionen. 

Hemsidan 

Pirkko Andersson - Catrin Eriksson åtog sig att kontakta Pirkko Andersson för att höra om hon vill fortsätta sitt 

uppdrag i klubben. 

Bruks- Lydnad- Vatten & Viltspårskommitté. 

Marre Stigell  Sammankallande 

Bruks- & Lydnad Marre Stigell 

Viltspår  Maria Sundqvist – Marre Stigell åtog sig att kontakta Maria Sundqvist 

  för att höra om hon vill fortsätta sitt uppdrag i klubben. 

Vatten  Eva-Charlotte Eksäter – Marre Stigell åtog sig att kontakta Eva-  

  Charlotte Eksäter för att höra om hon vill fortsätta sitt uppdrag i 

    klubben. 

 

Catrin Eriksson åtog sig att kontakta Pamela Abrahamsson för att tacka för hennes tid som hon varit verksam i 

klubben. 
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Materialförvaltare 

Annelie Hofving - Catrin Eriksson åtog sig att kontakta Annelie Hofving för att fråga om hon kvarstår som 

materialförvaltare. 

Lokalombudsansvarig 

Mikael Axenhag 

Internationell kontaktperson 

Angelica Klavbäck åtog sig att kontakta Petra Junehall för att fråga om hon kan tänka sig att vara internationell 

kontaktperson i klubben. 

§ 7 Nya styrelsen 

Catrin Eriksson gick igenom vikten av tystnadsplikt inom styrelsen och att styrelsen ska hålla sig till RAS. 

Inkomna skrivelser ska vidarebefordras till sekreteraren, Angelica Klavbäck. 

§ 8 Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till den 27 april i anslutning till utställningen i 

Västerås/Rocklunda. Preliminär tid kl 13:00. Angelica tar reda på om vi kan få vara någonstans på 

utställningsområdet. 

§ 9 Övrigt 

- Angelica tar fram en mall för bekräftelse av mottaget mail som hela styrelsen ska använda. 

- Catrin tar hem pokalerna till sig som blev kvar efter årsmötet, vi skickar dessa med posten. 

- Angelica mejlar namn och uppgifter på styrelsemedlemmar till Åsa Hemberg, för tryck i Leonberger Nytt. 

§ 10 Mötets avslutande 

Ordförande Catrin Eriksson tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet:    Justeras: 

 

________________________________  ________________________________ 

Angelica Klavbäck   Catrin Eriksson 

 

 

 

Justerare:    Justerare:  

 

________________________________  ________________________________ 

 

Mikael Axenhag    Pia Hemming 

 

 

 

 

 

 

 


