
 
Svenska Lapphundsklubben 
Västra distriktet 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemötet den 6/3 2010. 
 
Närvarande:  Anette Johansson 
 Satu Järlbrink 
 Stig Berndtsson  
 Stefan Johansson 
 Anette Lundgren 
  
Frånvarande:  
 Berit Magnusson 
 Sune Hedenskog  
 
§ 10-13 Mötets öppnande 

Ordförande Stig Berndtsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
 öppnat. 

 
§ 10-14 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 
§ 10-15 Val av justerare 

Anette Lundgren valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 

§ 10-16 Föregående protokoll  
 Protokollet från 100118 lades till handlingarna. 
 
§ 10-17 Besluts uppföljning 

 Stefan återkopplar att kontakt tagits med CS sek Johan ang. Bargipriset. 
   

§ 10-18 Rapporter  
 a)Ekonomi  

 Kontantkassan innehåller 4401 kr 
 Bankkonto 26723 kr 
  
 Resultat och Balansrapport 
 Kassör Stefan redogör för distriktets utfall för 2009. 
  
 Resultat för året är överskott på 3788. Som nystartat distrikt är det styrelsens 
 avsikt att tillse att det skapas en buffert för oförutsedda händelser. Därutöver 
 anser styrelsen att det är av vikt att ha medel att förfoga över i samband med att 
 Västra distriktet står som värd för Riksstämman 2013. 
  



 Beslut: Styrelsen fattar beslut att uppdra åt kassören i Västra distriktet att 
 köpa in SPCS bokföringsprogram. 
   
§ 10-19 Kommittéer 

 a) Utställning 
 Inget att rapportera 
   
 b) Tävling och prov 

  
 Beslut: Av säkerhetsskäl beslutar distriktets styrelse att lydnadstävlingen 10314
 kommer att ställas in då planerna på GMBK medför en säkerhetsrisk för såväl 
 hundar som förare.  
  
 Anette L meddelar de anmälda att tävlingen är inställd 
 
 Öppet Lapphunds DM 100509 kommer att arrangeras i samband med 
 utställningen i Skara. 
 Öppet Lapphunds DM innebär att lapphundar från alla distrikt är välkomna att 
 vara med i tävlingen. I tävlingen kommer det att koras en totalvinnare samt en 
 distrikt mästare i Västra distriktet. 
 Tävlingen kommer att anpassa för att ge möjlighet att delta i såväl Öppet 
 Lapphunds DM som utställningen. 
 Anette L kommer att hålla i lydnaden och Britt kommer att hålla i agilityn. 
 
§ 10-20 Verksamhetsberättelse 
 Styrelsen godkänner verksamhetsberättelsen och överlämnar den till 
 årsmötet för beslut 
 
 
§ 10-21 Inkomna skrivelser 
 Motion: Förslag till Distriktsmästerskap i SLK 
 Styrelsens utlåtande till årsmötet: 
 Avslag. 
 
 Förklaring. 
 Styrelsens motivering till avslaget är att motionen till stor del hamnar i linje med 
 Bargipriset. Då det inte helt överensstämmer med detta skulle det medföra att 
 det måste bli två stycken parallella administrationer för att samla in alla resultat, 
 vilket skulle tära allt för mycket på de resurser som vi har tillgång till. 
 
 
 Styrelsens utsago utöver förklaring. 
 Styrelsen stödjer till fullo andemeningen i motionen om att hundarna skall 
 användas mer praktiskt samt att stödja gemenskapen inom distrikten. 
 Styrelsen anser dock att detta borde gå att genomföra med Bargipriset som 
 grund och att poängberäkningen sker inom Bargiprisets ramar. 
  
  
 
 



 Motion: Förslag till poängberäkning av BARGIPRISET Gällande från 2011-01-01 
 Västra distriktets styrelse föreslår årsmötet att bifalla  motionen. 
  
 Förslag från medlem: Förslag till Läger 
 Ordförande tar kontakt för vidare planering. 

  
§ 10-22 Övrigt  
 Dokument till årsmötet Anette ordnar med detta. 
 Mat till årsmötet Satu gör soppa, och övriga inköp. 
 Närvarande vid årsmötet, Anette, Satu, Stig och Anette L 
 Priser som skall delas ut vid årsmötet 
 Utställnings pris 4 st. 
 Uppflyttningspris: meddelande om att medlem har nått uppställda krav för 
 att erhålla uppflyttningspris skall skickas till sekreteraren innan årsmötet. 
  
 Beslut tas i avvaktan på årsmötesbeslut att dela ut pris till de tre främsta 
 Bargiekipagen i västra distriktet. 
  
 Premiering av Lydnadschampionat 
 Beslut fattas av styrelsen om att Arbalas Aitik kommer att uppmärksammas i 
 samband med årsmötet. 
  
§ 10-23     Nästa möte  
 Konstituerande möte 
 
§ 10-24 Mötets avslut 
                     Stig avslutade mötet. 
 
 

 
Vid protokollet Justerare     Justerare 

 
 
Anette Johansson/sek. Stig Berndtsson/Ordf.  Anette Lundgren/ledamot  


