
Mötesdatum: 2007-03-25 

Årsmötet. 

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Västernorrlands Kennelklubbs lokal 

Sundsvall 2007-03-25 

 

§ 1. Vice Ordförande Axel Schäring hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet. 

Axel Schäring avtackar medlemmar som på ett eller annat sätt arbetat för klubben i det tysta med 

ett presentkort. Gunilla från tävlingskommitte´n delar ut pokaler till de placerade lejonen på de 

olika listorna: vatten, bruks, lydnad, guld & veteran. Alla dessa har även fått ett brev hem med ett 

grattis från klubben.  

 

§ 2. Justering av röstlängd 

Röstlängdslistan lästes upp: 21 röstberättigade närvarande. 

 

§ 3. Val av Ordförande för mötet 

Till årsmötesordförande valdes Sara Nordin. 

 

§ 4. Styrelsens anmälare av protokollförare vid mötet 

Till protokollförare utsågs Catrin Eriksson. 

 

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare 

Lasse Persson och Pia Hemming föreslogs. 

Årsmötet biföll förslaget. 

 

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom medlem och av personer enligt § 7 mom 4 i 

SLBK:s stadgar 

Sara Nordin & Ingemar Jämte med närvaro/yttranderätt  

 

§ 7. Fråga om klubbmedlemmarna blivit stadgeenligt kallade 

Årsmötet fann att mötet blivit behörigt utlyst. Årsmötet annonserades ut i Leonbergernytt och även 

på klubbens hemsida. 

 

§ 8. Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställdes 

 

§ 9. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning, 

redogörelser för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 

Petra Högberg drar igenom redovisningen, vilket ser mycket bra ut ekonomiskt. Petra tog även upp 

det nya kontot som öppnat för att spara till den kommande domarkonferensen 2009.  

Mona Refai informerar (avelskom) om avelskonferens hon varit på under februari som varit mycket 

givande. Mona kommer att ge mer närmare information om detta till LB-Nytt under året (nr 2) 

Cilla Rosenqvist/revisor läste upp revisionsberättelsen. 

Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning med balans- och resultaträkning genomlästes och 

godkändes av årsmötet  

 

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst 

eller förlust 

Årsmötet biföll balans- och resultaträkningen, och vinsten överföres i ny räkning. 

 

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

•  Att beräkning av BIG & BIS skulle göras om. 

Tävling & Provansvariga har arbetat fram premiering av dessa lejon som lyckats i finalerna med att 

få komma på hemsidan och tidning med bild, dvs. med lite särskild uppmärksamhet. Årsmötet 

beslöt att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.  

 

§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 



 

§ 13. 1. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande 

Verksamhetsår 

Marie-Louise Andersson påtalade att LB-Nytt ej har fastställda sidor längre (beslut styrelsemöte 

20070210) vilket ej kommit fram i årshandlingarna. Redaktionen för LB-Nytt konstaterar att det är 

låg- och högsäsong även inom hundvärlden.  

Årsmötet bifaller verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.  

 

2. Föredragning av styrelsens budgetplan 

Kassören informerar om en ökad kostnad med resor med tanke på valberedningens förslag, och att 

materialförvaltaren bor högt upp i norr. De flesta kostnader kommer att ligga i jämn nivå gentemot 

föregående år förutom det nya kontot som läggs till angående domarkonferensen -09. 

Budgetplanen godkändes och lades till handlingarna. 

 

3. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter 2007. Årsmötet biföll förslaget. 

 

§ 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter samt beslut om suppleanternas 

tjänstgöringsordning 

Mötet beslöt att välja Mona Refai till ordförande 

att välja Petra Högberg och Gina Ekström Persson till ordinarie ledamöter som fyllnadsval på ett år 

att välja Helena Lutz, Tim Zedig och Gunilla Hallgren till ordinarie ledamöter för en tid av två år 

att till suppleanter välja Cecilia Rosenqvist och Chanette Söderqvist för en tid av ett år 

att tjänstgöringsordningen ska vara den ovan nämnda. 

 

 

§ 15. Val av revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i SLBK:s stadgar 

Fredrik Bergius och Olov Hjärpe valdes till ordinarie revisorer. 

Marita Carlsson valdes till revisorsuppleant på 1 år. 

Lars Johansson valdes till revisorsuppleant på 1 år. 

 

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

Till valberedning att förbereda val till nästa år valdes: 

Ove Lindberg 1 år kvar. 

Marie-Louise Andersson 1 år sammankallande. 

Linda Svahn 2 år nyval. 

 

§ 16 b Omedelbar justering av paragraferna 14, 15, 16. 

 

Årsmötet biföll valberedningens förslag. Suppleanterna tjänstgör i den ordning de står. 

Paragraf 14, 15 och 16 justerades omedelbart. 

Se bilaga 

 

 

 

 

§ 17. Behandling av ärenden, som senast fyra veckor innan årsmötet anmälts till styrelsen eller av 

denna underställts årsmötet 

 

Proposition 1: 

- Att höja medlemsavgiften för svenskt huvudmedlemskap 1/1 2008 med 25 kr. Årsavgiften blir då 

250 kr from 1/1 2008. 

Årsmötet bifaller propositionen 

 

 

 

§ 18. Övriga ärenden 



Förelåg inga andra frågor. 

 

§ 19. Mötets avslutande 

Mötets ordförande tackar för ett trevligt möte, som lämnar över ordet till nyvalde ordförande Mona 

Refai som tackar årsmötet för förtroendet att leda klubben 2007. Axel avtackar mötesordförande 

Sara Nordin och avgående sekreterare med blommor. 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Catrin Eriksson 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Mötesordförande/Sara Nordin 

 

 

Justerare: 

 

 

Lasse Persson Pia Hemming  

 


