
Mötesdatum: 2005-04-23 

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte Västerås 2005-04-23 

 

Närvarande: Line Woldmo, Petra Junehall, Marie Ahlgren, Miriam Dahl, Tina Lindberg, Kerstin 

Frönestedt, Mats Björk, Catrin Eriksson & Linda Jansson 

 

Adjungerande: Jenny Bergdahl (punkt 4 angående LB-Nytt) 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden Line Woldmo förklarade mötet öppet. 

 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Punkt 19 flyttades upp till punkt 4 varav efterföljande punkter skjuts ned ett steg, därefter 

fastställdes dagordningen. 

 

§ 3 Val av justerare 

Petra Junehall jämte ordföranden 

 

§ 19 Leonbergernytt 

Jenny hälsades välkommen. 15.00 –  17.00 

En inkommen skrivelse läses högt, detta med anledning att Jenny själv får besvara detta innan vi 

vet hur man ska agera. 

Jenny förklarar att hon fått en muntlig dispens av SKK, vilken hon kommer att kontakta SKK att det 

finns en bekräftelse på detta, denna bekräftelse sänder hon sedan till Catrin. 

6 st mail + bilagor ligger på bordet för genomgång tillsammans med Jenny. Ordföranden läser ett 

par ytterliggare mail högt för oss alla. 

Mycket diskussion runt en del av dessa mail. Olika versioner mm. 

Jenny tog del av handlingarna. 

Styrelsen tackade henne för att hon åkte den långa resan upp. 

Jenny avvek ca 17.00 

Mötet ajournerades 15 minuter 

 

§ 4 Genomgång av föregående mötesprotokoll och kontroll av givna uppdrag 

Bordlades till nästa möte. 

 

§ 5 AU-Beslut 

Förelåg inga 

 

§ 6 Bordlagda frågor 

Mötesprotokoll till nästa möte 

 

§ 7 Inkomna skrivelser 

- SKK Föredragningslista CS 

- Kopia på ordförandens rader till LB-Nytt 

- Therese Hult 

- Jennie Troin 

- SKK Disciplinnämnd 

- Peter Nordin 

- SKK Protokoll CS 

- Disciplinnämnden andra raser 

- YH Webdesign 

- Mikael Johandy 

- Mats Aronsson 

- Mail ang. LB-Nytt 

 

§ 8 Utgående skrivelser 



Styrelsen beslutade att Catrin som sekreterare skriver svar till medlemmarnas frågor angående LB-

Nytt enligt uppdrag. 

 

§ 9 Ordförande 

Line tyckte att det var mycket bra att Jenny kunde ta sig till detta möte och ta del av alla 

handlingarna.  

 

§ 10 Sekreterare 

Inget att anföra 

 

§ 11 Kassör. Ekonomisk rapport och medlemshanteringen 

Ekonomin ser bra ut. 

Linda uppdras att kontakta Petra angående arbetsuppgifterna. 

Hur det bäst skulle kunna fungera. 

Medlemshanteringen: Marie fick nu av Jenny innan hon åkte 39 st Leonberger Nytt, som Marie i sin 

tur kan ge till nytillkomna medlemmar. 

 

§ 12 Domaransvarig. Internationell Kontaktperson 

Petra informerar att NewFoundlandsklubben & Bearded Collie klubben har intresse att samordna en 

domarkonferens. Ansökan måste vara inne tre år före (dvs. senast 1/7-05) om vi vill ha en 

konferens 2008. Petra uppdras att kontakta respektive klubb för ett samarbetsavtal ska bli till före 

1/7-05. 

 

§ 13 Avelsråd 

Inget att anföra 

 

§ 14 Tävlings- och provansvarig 

Motala Katalogen. Kerstin uppdras att gå igenom anmälan mm till Motala, Catrin uppdras sedan att 

göra själva katalogen till Motala utställningen. Kerstin uppdras att kontakta Lena angående ändring 

av Online anmälan. 

 

§ 15 Utbildningsansvarig 

Bordlades till nästa möte 

 

§ 16 PR-ansvarig 

Mimmi fortsätter med årsboksarbetet 

 

§ 17 Data- och Internetansvarig 

Avvaktar lite med hemsidan. Bordlades till nästa möte 

Diskussionsforumet ska öppnas med en ny inloggning, detta arbetas fram tillsammans med Lena. 

 

§ 18 Lokalombudsansvarig 

Linda berättar att ett samarbete med flera lokalombud pågår, en typ av ” riksträff” , med en massa 

jippo i samband med detta. Något liknande hade klubben förut med lyckat resultat. Linda uppdras 

att fortsätta med detta. 

 

§ 20 Övriga frågor 

Ej hört något från SBK ännu. 

Catrin uppdras att beställa hem föreningsteknik från SKK. (8-10 st) 

 

§ 21 Nästa styrelsemöte 

Hos Line 6 juni 

 

§ 22 Mötets avslutande 

Ordförande Line Woldmo förklarade mötet avslutat. 
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Catrin Eriksson/Sekreterare Line Woldmo/Ordförande 
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Petra Junehall  

 


