Mötesdatum: 2006-02-11
Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Järva Krog Sthlm 2006-02-11
§ 1. Ordförande Line Woldmo hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet.
Line avtackar 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: 37 röstberättigade närvarande.
Per-Inge Johansson SKK, Ulf Uddman och Sara Nordin med närvaro/yttranderätt
§ 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
Petra Junehall och Petra Högberg.
§ 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
Petra Högberg/Kassör förtydligade ett par saker i budgetjämförelsen. Medlemsansvarig meddelar
att 100 nya medlemmar tillkommit, och att fler har nyttjat valphänvisningen. 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 redovisningen.
§ 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen
• Beslut att få ansluta sig till texten som säger att det ej är förenligt med SKK´s grundregler att i
avel endast använda individ som är behäftad med höftledsdysplasi. Om uppfödare använder HDbelastat avelsdjur åsätts avkomman med 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.
Möjlighet att gå in i detta under en i förväg tidsbegränsad period finns ej, så därför var ansökan ej
möjlig. Styrelsen anser sig därmed ha fullföljt givet uppdrag.
• Beslut att styrelsen ska se över poängberäkningen av BIG eller BIS-placeringar för guldlistorna
Styrelsen beslutade följande:
BIG 1: 25 BIS 1: 50
BIG 2: 20 BIS 2: 20

BIG 3: 15 BIS 3: 15
BIG 4: 10 BIS 4: 10
BIG R: 5 BIS R: 5
Styrelsen motiverade BIS1-ans höga poäng med att det är en bedrift att få bli det och att det är en
fin PR för vår ras. Styrelsen anser sig 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 en ändring i budget angående 25-års jubileum. De flesta kostnader kommer att
ligga i jämn nivå gentemot föregående år. Kassören har förhoppningar att få i gång
medlemsartiklarna igen och har ökat budgeten.
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
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 man fick invänta
svar från ett par väldigt sent, vilket gjorde att valberedningens förslag ej kom ut så långt i förväg.
Valberedningens förslag till styrelse 2006
Ordförande Liz-Beth Carlsson Liljeqvist 1 år
Ordinarie Ledamöter Ann-Marie Krigh 2 år nyval
Catrin Eriksson 2 år nyval
Axel Schäring 2 år nyval
Petra Högberg Fyllnadsval 1 år
Gunilla Hallgren Fyllnadsval 1 år
Annika Östling Fyllnadsval 1 år
Suppleanter Rolf Holm nyval 1 år (1)
Liza Darmell nyval 1 år (2)
Revisorer
Kristina Eriksson/ekonomiska Omval 1 år
Cecilia Rosenqvist/praktiska arb. Nyval 1 år
Revisorsuppleanter
Marita Carlsson 1 år
Lars Johansson 1 år
Valberedning Marie-Louise Andersson 1 år kvar samkall.
Therese Hulth 1 år
Ove Lindberg 2 år
§ 15. Val av revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i SLBK:s stadgar
Kristina Eriksson och Cecilia Rosenqvist valdes till ordinarie revisorer.
Marita Carlsson valdes till revisorsuppleant på 1år.
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:
Marie-Louise Andersson, 1 år kvar Sammankallande
Therese Hult, nyval 1 år
Ove Lindberg nyval 2 år
§ 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.
Mötet ajournerades 14.00
Mötet återupptogs 14.20
Fastställande av röstlängden
§ 17. Behandling av ärenden, som senast fyra veckor innan årsmötet anmälts till styrelsen eller av
denna underställts årsmötet
Proposition 1:
- Att ändra reglerna för veteranlejonen till nedanstående poängberäkning. Dessa regler skall gälla
från 1/1 2006.
Placering Poäng
BIR-vet 10 p
BIM-vet 7 p
Vetkk 2 med hp el ck 4 p
Vetkk 3 med hp el ck 3 p
Vetkk 4 med hp el ck 2 p
Vetkk R med hp el ck 1 p

Tillkommer gör en poäng per slagen hund i veteranklass.
Årsmötet bifaller propositionen med ett tilläggsyrkande:
- Att årsmötet uppdrar styrelsen att se över reglerna för hur poängberäkningen ska ske
då hundar på guldlistorna har lika många poäng.

Motion 1: Från Mats Aronsson
– Att valberedning ska eftersträva att presentera förslag till årsmötet där jämlikhet finns i
könsfördelningen.
Styrelsen yrkar på avslag av motionen med hänvisning till att kompetens och erfarenhet ska väga
tyngre än vilket kön man har. Årsmötet avslår motionen.
Motion 2: Mats Aronsson
– Att medlemsregistret ska vara tillgängligt efter skriftlig förfrågan från enskild medlem i SLBK.
Förslag till modeller:
1. Nej, registret skall inte kunna rekvireras av enskild medlem. Medlemsregistret ska vara
sekretessbelagt och enbart tillgängligt för SLBK´s styrelse, medlem med särskild förtroendepost
(såsom ansvarig utgivare av LB-nytt och lokalombud) samt dess moderorganisation SKK.
2. Registret ska kunna rekvireras av fullt betalande eller familjemedlem i SLBK efter skriftlig
förfrågan till styrelsen. Medlemsregistret som framsändes får inte innehålla personnummer.

Styrelsen skall ha rätt att neka enskild medlem att ta del av medlemsregistret om synnerliga skäl
föreligger. Exempel på synnerliga skäl är att registret misstänks komma att användas i kommersiell
marknadsföring eller i brottsligt uppsåt
Styrelsen yrkar bifall på punkt 1 och avslag på punkt 2.
Årsmötet bifaller punkt 1 med ett tillägg: Att stryka lokalombud.
Motion 3: Mats Aronsson
Motionären skriver att inkomna skrivelser som behandlats av SKK´s centralstyrelse finns förklarade
i korthet i protokollet tillsammans med fattat beslut. I SLBK´s styrelseprotokoll benämns att en
skrivelse har inkommit men oftast finns ingen ytterliggare förklaring.
Därför föreslår motionären:
- Att SLBK skall eftersträva att hålla samma nivå på öppenhet och informationsdjup i sina protokoll
som SKK´s centralstyrelse.
Styrelsen yrkar bifall på motionen. Årsmötet bifaller motionen.
Motion 4: Mats Aronsson
Mot bakgrund att det finns både mindre och större skillnader mellan SLBK´s stadgar och de stadgar
SKK rekommenderar för specialklubbar (av SKK benämnt typstadgar) samt ett par felaktigheter i
SLBK´s nuvarande stadgar, föreslår motionären
- en revidering av SLBK´s stadgar görs med målsättningen om rätta felaktigheterna samt närma
sig SKK´s typstadgar. Motionen innehåller 48 ändringsförslag och är upplagd på sådant sätt att
årsmötet beslutar om varje enskilt ändringsförslag för sig.
Mot denna motion så lade styrelsen ett motförslag på nya stadgar (typstadgar från SKK) som redan
varit uppe i föreningskommittens styrelsemöte 2006-01-27.
Styrelsen yrkar på avslag på motionen och yrkar bifall på styrelsens förslag till nya stadgar, som är
anpassade till SKK´s typstadgar. Årsmötet yrkade avslag på motionen och gav bifall till styrelsens
förslag till nya stadgar.
Dessa nya stadgar gäller f.ro.m. 2006-02-11. Ett par redaktionella ändringar skall göras.
Motion 5: Jenny Bergdahl
- Att införa en frivillig hälsoregistrering på SLBKs hemsida. Där leonbergerägare själva ska ha
möjlighet att rapportera in dödsorsaker på nutida eller dåtida hundar. Denna information ska kunna
matas in av uppfödaren eller ägaren av hunden eller av någon som har fått tillåtelse av ägaren.
Styrelsen konstaterar att det som motionären önskar redan föreligger. Styrelsen finner därmed
motionen besvarad..
Motion 6: 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.
Styrelsen yrkar på bifall på motionen. Årsmötet bifaller motionen och ger kommande styrelse i
uppdrag att se över hur vi kan premiera BIG & BIS lejon på annat sätt, de nya reglerna ska gälla
från 1 jan 2006.
Motion 7: Gerd Svensson
I dag har vi ett forum öppet för alla, även icke-medlemmar. Det har förekommit många heta

diskussioner som har representerat klubben på negativt sätt. Därför föreslår motionären:
- att man gör forumet mer stängt för icke-medlemmar genom att man måste logga in till det. Det
skulle inte heller kunna läsas av de som inte är medlemmar.
- För medlemsintressenter ha en öppen frågespalt, där man kan ställa frågor om rasen.
Styrelsen anser att det är styrelsens åliggande att sköta forumet, att det därför inte är en
årsmötesfråga och anser därför motionen besvarad. Årsmötet avslår motionen.
Motion 8: Gerd Svensson
– 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.
Styrelsen yrkar på avslag. Årsmötet avslår motionen.
Hedersmedlem SLBK
Styrelsen föreslår att ge Kenneth Sultan ett hedersmedlemskap för sitt idoga arbete med framför
allt utställningsbiten i SLBK under många år. Sluten omröstning, 16 st för och 15 mot förslaget,
årsmötet yrkade på bifall till att låta Keneth Sultan bli hedersmedlem.
§ 18. Övriga ärenden
Förelåg inga andra frågor.
§ 19. Mötets avslutande
Mötets ordförande tackar för et trevligt möte, som lämnar över ordet till avgående ordförande som
avtackar SKK´s arbetsgrupp: Per-Inge Johansson och Ulf Uddman med avtackningsgåvor och
blomma till mötesordföranden Sara Nordin. Per-Inge & Ulf tackar för sig, dem talar om att de tyckte
att årshandlingarna var imponerande för att komma från en specialklubb, och meddelade årsmötet
att dem kommer att finnas till förfogande för den nya styrelsen om så den behöver och önskar det
under det kommande året.
Vid protokollet:

Catrin Eriksson

Justeras:

Mötesordförande/Sara Nordin

Justerare:

Petra Junehall Petra Högberg

