Mötesdatum: 2005-03-19
Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens konstituerande styrelsemöte 2005-03-19 Jönköping
Scandic

Närvarande: Petra Junehall, Line Woldmo, Marie Ahlgren, Miriam Dahl, Tina Lindberg, Kerstin
Frönestedt, Linda Jansson & Catrin Eriksson
Adjungerande: Cecilia Rosenqvist (närvaro och yttranderätt)
Frånvarande: Mats Björck

§ 1. Mötets öppnande
Ordföranden Line Woldmo förklarade mötet öppnat samt hälsade alla välkomna.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3. Val av sekreterare
Catrin valdes till sekreterare.
§ 4. Val av justerare
Petra jämte Ordföranden.
§ 5. Genomgång av föregående protokoll
Bordlägges till nästa möte.
§ 6. AU-beslut
Föreligger inga AU-beslut
§ 7. Bordlagda frågor
Protokoll vilket bordlägges till nästa möte.
§ 8. Konstitution av styrelse
Petra valdes till Vice Ordförande, övrig fördelning och ansvarsområde enligt nedanstående separata
punkter.
§ 9. Ordförande
Line Woldmo
§ 10. Sekreterare
Catrin Eriksson
§ 11. Kassör. Ekonomisk rapport och medlemshantering
• Kassör – Petra Högberg
• Ekonomisk rapport – Linda Jansson
• Medlemshantering – Marie Ahlgren
Vi uppsätter tre st till att teckna konto (postgiro) vilka blir: Line Woldmo, Petra Högberg och Linda
Jansson.
Cilla går igenom det ekonomiska för styrelsen och förklarar olika begrepp i den ekonomiska
rapporten.
§ 12. Domaransvarig. Internationell kontaktperson
Petra Junehall.

På förekommen anledning så ska allt som rapporteras till internationella Unionen rapporteras av
Petra och ingen annan, eftersom hon är den internationella kontaktpersonen
§ 13. Avelskommitte´
Petra Junehall.
Mona Refai blir snart mammaledig ett tag framöver. Petra behöver hjälp. Petra uppdras att fråga
Lena Lindgren om intresse finns att hjälpa Petra med avelsfrågorna, Lena hjälper till redan i dag
med inavelsberäkning på utländska hundar.
§ 14. Tävlings- och provansvarig
Kerstin Frönestedt huvudansvarig. Kerstin uppdras kontakta Lotta Petre´
angående Varberg. Kerstin ansvarar för att alla resultatlistor hamnar hos henne. Angående
utställningskataloger är SLBK skyldig att skicka tre st till SKK även till berörda ringar vid utställning
och kassören dessa ska ej klubben bekosta. Katalogskrivare måste se till att hundarna är anmälda i
rätt klass. Kerstin uppdras att kontakta Lasse och klargöra dessa punkter.
§ 15. Utbildningsansvarig
Tina Lindberg
§ 16. PR-ansvarig
Miriam Dahl
§ 17. Data- och internetansvarig
Line Woldmo.
Line uppdras att kontakta webbmastern vilka som har behörighet att gå in på hemsidan.
§ 18. Lokalombudsansvarig
Marie Ahlgren
§ 19. Leonbergernytt
Redaktörsposten diskuterades. Beslutades att vi via mejl 31 mars
ska bestämma om eventuell förändring.

§ 20. Övriga frågor
Viktigt att meddela resten av styrelsen om man åker bort en tid.
Som förtroendevald är man skyldig att hålla sig ajour med styrelsen.
Line uppdras kolla upp lokal i Västerås 23-24 april.
Catrin uppdras att ta med arbetsförordningen till nästa styrelsemöte till de nya. Catrin uppdras att
maila ut alla adresser till styrelsen.
§ 21. Nästa styrelsemöte
Prel 23-24 april Västerås
§ 22. Mötets avslutande
Ordföranden Line Woldmo förklarade mötet avslutat.

Vid Pennan:

Catrin Eriksson/Sekreterare Line Woldmo/Ordförande

Justerare:

Petra Junehall

