Mötesdatum: 2011-03-12
Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Falköpings Bowlinghall den 12 mars 2011
Mötet öppnades av Nicklas Lundh som hälsade välkomna.
1. Justering av röstlängden.
Röstlängden fastställdes till 15 st medlemmar närvarande och 1 st icke medlem under 18 år.
2. Val av ordförande för mötet.
Gören Hallberger valdes till ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet.
Till protokollförare valdes Kristina Truedsson.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med ordförande ska justera
protokollet.
Till justeringspersoner valdes Robin Neumann och Pia Hemming.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom personer enligt § 7 mom. 4 i SLBKs stadgar.
Mötet beslöt om närvaro
yttranderätt enligt stadgarna.
6. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Annonsering har skett genom klubben tidning och på hemsidan, godkändes av årsmötet.
7. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen godkändes. Gina Ekström Persson läste upp redogörelsen från avelsråden,
som där efter godkändes. Nicklans Lundh läste upp revisorernas berättelse och därefter godkändes
balans- och resultaträkningen.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst och
förlust.
Balans- och resultaträkningen godkändes i sin helhet.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen.
Inga uppdrag givna.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året.
12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen godkänd.
B. Styrelsens förslag om rambudget.
Budgeten antogs.
C. Beslut om avgifter för kommande år.
Medlemsavgifterna oförändrade. Helbetalande 250:-, familjemedlem 75:- utlandsmedlem 275:-.
Dock kommer en höjning av anmälningsavgifterna till utställningarna att höjas med 10:-/hund som
mottsvara den avgift klubben får betala till SKK då införande av kortbetalning kan göras via SKK.
Höjningen kommer först att träda i kraft för när detta är möjligt.
Mötet godkände detta.
13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, ordinarie
ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
Ordförande, 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
Val
Ordförande Gunilla Hallgren Nyval 1 år
Ledamot Nicklas Lundh Fyllnadsval 1 år
Ledamot Robin Neumann Nyval 2 år
Ledamot Liza Darmell Nyval 2 år
1:a Suppleant Margareta Skarnehall Nyval 1 år
2:a Suppleant Mikaela Persson Nyval 1 år
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i SLBKs stadgar.
Ordinarie Björn Tinglöf Omval 1 år
Ordinarie Christina Ekerdahl Nyval 1 år
Suppleanter Annette Berntsson Omval 1 år
Suppleant Agneta Eriksson Omval 1 år

15. Val av valberedningen enligt § 10 i SLBKs stadgar.
Lotta Petré Sk 1 år
Annika Östling Omval 2 år
Gina Eriksson Persson 1 år kvar
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
Punkterna 13-15 justerades omedelbart.
17. Inga motioner inkomna
Mötet ajourneras 15 min.
18. Mötet återupptogs.
Togs upp för diskussion, motionen från årsmötesprotokollet 2004-03-13 i Gävle, inlämnad av Peter
Nordin ang. ändring av stadgar antagna av årsmötet men aldrig vidarebefodrad. Detta ärende ska
vidarebefordras till SKK förenings kommitté för behandling.
19. Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Ordförande Sekreterare
Göran Hellberger Kristina Truedsson

Justerare Justerare
Pia Hemming Robin Neumann

