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Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelses telefonmöte, 2008-06-28
§1 Mötets öppnande
Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla välkomna.
§2 a) Val av justerare: Therese Hällström
§3 Närvaro och frånvaro
Närvarande: Mona Refai, Chanette Söderkvist, Therese Hällström, Gunilla Hallgren, Jan Englund,
Cecilia Rosenqvist och Helena Lutz
Frånvarande: Angelica Klavbäck
§4 Fastställande av dagordning
Mona påminde alla om att dagens möte skall följa upp samlingsskrivelsen från Jenny B. som
inkommit mot en av klubbens funktionärer. Styrelsen bad tidigare de som skrivit under (via Jenny
B.) att inkomma med redogörelser. 12 av dessa inkom med kortfattade redogörelser för sina fall
och det var dessa 12 personer som styrelsen ville kontakta för att få veta mer om händelserna.
Therese och Gunilla fick i uppdrag av styrelsen att ta kontakt med dessa 12 och skall under mötet
idag redogöra för vad som framkommit under deras rundringning.
Efter detta avser styrelsen att fatta beslut i frågan huruvida funktionären har fortsatt förtroende
från styrelsen eller ej.
§5 Redogörelse för Gunillas och Thereses rundringning.
Gunilla och Therese redogjorde för vilka kontakter de har haft med personer som undertecknat
skrivelsen.
Ett antal av personerna som undertecknat skrivelsen har inte gått att nå trots flera påringningar,
skickade mail och intalade meddelanden på div. telefonsvarare. I något fall har man aktivt valt att
avstå från att tala med Gullan och Therese eller sagt att man inte vill förtydliga sin historia. God tid
har dock getts för dessa att kontakta Gullan eller Therese för att lämna sin redogörelse innan detta
möte. Sammanlagt rör detta 6 fall. Styrelsen tolkar därför dessa 6 fall som att alla dessa personer
inte har något att tillägga sina skrivelser och eftersom deras skrivelser var ofullständiga
redogörelser kunde styrelsen inte ta ställning till deras fall.
Kvarstår 6 st personer som inkommit med redogörelser. En del av dessa har till Gullan och Therese
framfört kritik emot funktionärens agerande i olika situationer. Styrelsen diskuterade detta och
konstaterade att man inte fann kritiken vara av sådan tyngd att funktionären skall avsättas från
sina förtroendeuppdrag i klubben. Styrelsen anser även att det inte i någon av de 6 berättelserna
har framkommit sådana fakta att man kan anse det styrkt eller sannolikt att funktionären gjort sig
skyldig till något brott emot SKK´s eller SLBK´s regler.
I ett av fallen (2007) som togs upp vid rundringningen känner styrelsen till att SKK redan hanterat
fallet och där friat funktionären mot alla anklagelser.
I ett annat av fallen (1999) som togs upp vid rundringningen känner styrelsen till att SKK avslagit
att behandla fallet.
Styrelsen gick slutligen till röstning i frågan och beslöt därefter enhälligt att man inte tänker skicka
ärendet vidare till SKK och att funktionären har styrelsens förtroende för att fortsätta utföra sina
uppdrag i klubben.
Styrelsen uppdrog åt Mona att informera berörda om styrelsens beslut.
§6 Mötets avslutande
Mona tackade för mötet, samt förklarade mötet avslutat.
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