Mötesdatum: 2005-03-19
Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19
§ 1. Vice Ordförande Petra Junehall hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet.
Petra öppnade årsmötet med en tyst minut för att hedra dom olycksdrabbade i Tsunamikatastrofen
& Bertil Åkerberg, kennel Pazzarozz. Nicklas Lundh delar ut priser till framstående leonberger under
2004 års stegar. Petra avtackade dom avgående ur styrelsen & övriga medlemmar som på ett eller
annat sätt arbetat för klubben i det tysta med ett presentkort.
§ 2. Justering av röstlängd
Röstlängdslistan lästes upp: 22 röstberättigade närvarande.
Line Woldmo, Ove Lindberg, Ingela Larsson & Liz-Beth Liljeqvist med närvaro/yttranderätt
§ 3. Val av Ordförande för mötet
Till årsmötesordförande valdes Liz-Beth C. Liljeqvist.
§ 4. Styrelsens anmälare av protokollförare vid mötet
Till protokollförare utsågs Catrin Eriksson.
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare
Marie-Louise Andersson och Jenny Bergdahl.
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom medlem och av personer enligt § 7 mom 4 i
SLBK:s stadgar
Ses som besvarad genom punkt 2 ovan.
§ 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
Dagordningen fastställdes.
§ 9. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning,
redogörelser för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse
Cilla går igenom kundförluster & rosettlagret vilket kommer att hamna i en pool hos Gina E
Persson. SLBK har 56 st gratismedlemmar.
Marita Carlsson /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 redovisningen med balans om man låter den uppkomna vinsten i löpande räkning.
§ 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen
• Beslut att höja medlemsavgiften för medlemmar utanför Sverige till 275 kronor
Detta är anmält till SKK, även om det blev utfört sent. Styrelsen anser sig därmed ha fullföljt givet
uppdrag.
• Beslut att lägga till en sida för redaktören i den antagna arbetsordningen
Sidan är framtagen till förslag. Se bilaga 1. Styrelsen anser sig ha fullföljt givet uppdrag.
• Beslut att genomföra stadgeändring utifrån antagen motion
Årsmötesprotokollet är inskickat till SKK för granskning. SKK har ej svarat varför styrelsen återigen
kontaktat SKK och påtalat att det faktiskt är en stadgeändring gjord. Svar från SKK har ej inkommit
ännu. Styrelsen anser sig dock ändå ha fullföljt givet uppdrag trots att ett svar ännu inte kommit

från SKK.
• Beslut att lägga ut mötesprotokoll på klubbens hemsida
Protokollen lägga numera ut på hemsidan efter att de blivit justerade och avidentifierade. Styrelsen
anser sig ha fullföljt givet uppdrag.
• Beslut att föra en frivillig hälsoregistrering på SLBK`s hemsida där Leonbergerägare själva kan
rapportera in dödsorsaker på nutida el dåtida hundar
Motionen saknades under § 11 ” styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till
styrelsen” och motionären anser att uppdraget ej ännu är utfört och att denne motion ej kommit
med i protokollet. Det hölls en röstning gällande motion om den frivilliga hälsoregistreringen.
Årsmötet röstade för att styrelsen fullföljt sitt uppdrag.
Avelskommittén har påbörjat arbetet med att samla in fakta om Leonbergerns ålder på klubbens
hemsida. Styrelsen anser sig därmed ha fullföljt givet uppdrag.
§ 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
Årsmötet bifaller verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
2. Föredragning av styrelsens budgetplan
Kassören meddelar att medlemsintäkterna ökar. Klubben kommer att få anordna sina egna MH och
då kommer nya intäkter. Klubben kommer att trycka upp ett nytt rasinformationshäfte med tanke
på den nya standarden och skicka en kopia till varje domare som är aktiv inom rasen, detta
kommer att öka klubbens kostnader. Kostnad för konferens med Barbro Börjesson i maj om MH är
också inräknad. De flesta kostnader kommer att ligga i jämn nivå gentemot föregående år.
Kassören ser mycket positivt på det bra ekonomiska läget som klubben i dag befinner sig i, det kan
klubben tacka alla utställningar som under året gått bra men även att vi kan tacka den inofficiella i
Köping speciellt. Budgetplanen godkändes och lades till handlingarna.
3. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter. Årsmötet biföll förslaget.
Mötet ajournerades 14.00
Mötet återupptogs 14.15
Fastställande av röstlängden
§ 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning
Marie-Louise Valberedningens sammankallande berättar hur deras situation såg ut med att försöka
få tänkbara namn till styrelsen, först väldigt lugnt sen en storm av namn, varav senaste ändringen
blev denna tisdag före årsmötet. Marie-Louise berättar att det var ett tufft jobb att få det hela att
gå ihop. Marie-Louise berättar valberedningens förslag samtidigt som var och en i valberedningens
lista får ställa sig upp och göra en kort presentation av dom själva.
Valberedningens förslag till styrelse 2005
Årsmötet biföll valberedningens förslag.
Ordförande Line Woldmo 1 år
Ordinarie Ledamöter Marie Ahlgren 1 år kvar
Catrin Eriksson 1 år kvar
Petra Junehall 1 år kvar
Miriam Dahl nyval 2 år
Tina Lindberg nyval 2 år
Kerstin Frönestedt Omval 2 år

Suppleanter Mats Björck nyval 1 år (1)
Linda Jansson nyval 1 år (2)
Revisorer
Kristina Eriksson/ekonomiska Omval 1 år
Cecilia Rosenqvist/praktiska arb. Nyval 1 år
Revisorsuppleanter
Marita Carlsson 1 år
Håkan Lindgren 1 år
Valberedning Monica Nilsson 1 år kvar
Vakant 1 år
Vakant 2 år
§ 15. Val av revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i SLBK:s stadgar
Kristina Eriksson valdes till ordinarie revisor med ansvar över det ekonomiska på 1 år.
Cecilia Rosenqvist valdes till ordinarie revisor med ansvar över det praktiska arbetet styrelsen gör
på 1 år.
Marita Carlsson valdes till revisorsuppleant på 1år.
Håkan Lindgren 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:
Monica Nilsson, 1 år kvar
Therese Hult, nyval 1 år
Marie-Louise Andersson sammankallande Omval 2 år
Suppleanterna tjänstgör i den ordning de står.
Paragraf 14, 15 och 16 justerades omedelbart.
§ 17. Behandling av ärenden, som senast fyra veckor innan årsmötet anmälts till styrelsen eller av
denna underställts årsmötet
Proposition 1:
– Att SLBK ansöker hos SKK/AK, beträffande registreringsbestämmelserna, om att få ansluta sig
till texten som säger att det ej är förenligt med SKK: s grundregler att i avel använda individ som
är behäftad med höftledsdysplasi. Om uppfödare använder HD-belastat avelsdjur åsätts avkomman
avelsspärr som ej kan borttagas.
Årsmötet yrkade bifall med tillägg och en ändring. : Att SLBK ansöker hos SKK/AK, beträffande
registreringsbestämmelserna, om att få ansluta sig till texten som säger att det ej är förenligt med
SKK:s grundregler att i avel använda individ som är behäftad med höftledsdysplasi. Om uppfödare
använder HD-belastat avelsdjur åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas med undantaget
nu i starten att detta blir ett försök på fyra år vilket går i linje med RAS som fastställdes på förra
årsmötet vilket gäller i fem år.
- Att med denna ändring att det blir på försök i fyra år så bifaller årsmötet propositionen.
Proposition 2:
– Att ändra reglerna till att utöver nedanstående poängberäkning skall alla hundar som placerar sig
i bästa hanhundsklass/tikklass endast få tillgodoräkna sig en poäng per slagen hund. Dessa regler
skall tas i bruk från och med 1/1-2006
BIR 10 p.
BIM 7 p.
Bhkl/Btkl 2 4 p.
Bhkl/Btkl 3 3 p.

Bhkl/Btkl 4 2 p.
Bhkl/Btkl R 1 P.
Årsmötet bifaller med knapp majoritet med följande tillägg:
- Styrelsen får i uppdrag att se över poängberäkningen av BIG eller BIS-placeringar tills
ikraftträdandet 1/1-2006.
Motion 1: Från Jenny Bergdahl
– Att ändra poängberäkningen på guldlistorna till att endast innefatta tävlan inom vår egen ras,
alltså samma poängberäkning som i dag gällande Bästa hanhundsklass samt Bästa tikklass.
– Att inga BIG eller BIS placeringar tillgodoräknas.
Styrelsen yrkar på avslag av motionen med hänvisning till proposition 2. Årsmötet avslår motionen.
Motion 2: Från Jenny Bergdahl
- Att endast räkna de placeringar som hanen/tiken har fått i Bhkl/Btkl där hunden varit anmäld och
tävlat i veteranklass.
- Att inga BIG eller BIS poäng tillgodoräknas
Motionären drar tillbaka sitt förslag. Motionären ger ett nytt förslag
Veteranklass tävlan
BIR veteran 10 p.
BIM veteran 7 p.
Bhkl/Btkl 2 vetkl 4 p.
Bhkl/Btkl 3 vetkl 3 p.
Bhkl/Btkl 4 vetkl 2 p.
Bhkl/Btkl R vetkl 1 P.
Samt en poäng per slagen hund i veteranklass.

- Att inga BIG eller BIS poäng tillgodoräknas
Årsmötet bifaller motionen med förtydligande att denna beräkning skall gälla retroaktivt från 1
januari 2005, samt att detta blir en separat veteranlista. Hund som deltar i denna får givetvis även
delta på den vanliga Guldlejonlistan, oavsett vilken klass hunden är anmäld i.
Årsmötet bifaller motionen.
§ 18. Övriga ärenden
Mötets ordförande gratulerar till de två första svenska lejonen som blivit Estniska champions nu
2005, Grizzly vom Dreiburgenland och Dragongårdens Beautiful Beatrice. Ägare Petra Junehall.
Styrelsen vill visa sin uppskattning till Kenneth Sultan genom en hedersutmärkelse för
” Förtjänstfullt arbete inom leonbergerklubben” .
§ 19. Mötets avslutande
Mötets ordförande tackar för et trevligt möte, och förklarar mötet avslutat.
Mötesordförande blir avtackad med blommor.
Vid protokollet:

Catrin Eriksson

Justeras:

Liz-beth Carlsson-Liljeqvist Marie-Louise Andersson Jenny Bergdahl

