
 
Svenska Lapphundsklubben 
Västra distriktet 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemötet den 13/4- 2010. 
 
Närvarande:  Anette Johansson 
 Stefan Johansson 
 Stig Berndtsson  
 Bengt-Ove Bergqvist 
 Anette Lundgren 
 Sune Hedenskog 
Frånvarande:  
 Satu Järlbrink 
 
§ 10-34 Mötets öppnande 

Ordförande Stig Berndtsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
 öppnat. 

 
§ 10-35 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 
§ 10-36 Val av justerare 

Anette Lundgren valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 

§ 10-37 Föregående protokoll  
 Protokollet från den 6/3 lades till handlingarna. 

 Protokollet från den 14/3 lades till handlingarna 
 
 

§ 10-38 Besluts uppföljning 
 Inköp av dataprogram: Stefan återkopplar att det inte gick att köpa ett 
 lessens avtal eftersom att distrikten har ett eget organisations nummer. 
 Stefan uppdras att undersöka frågan vidare, återkoppling till styrelsen efter 
 riksstämman. 
  
 Anette J har beställt rosetter och övrigt material till utställningen 9/5. 
 
§ 10-39 Rapporter  
 a)Ekonomi  

 Kontantkassan innehåller 4401 kr 
 Bankkonto 32 385 kr 
  
  
 



§ 10-40 Kommittéer 
 a) Utställning 
 Behov av kommissarie och bestyrelse lyfts upp. 
 Förberedelserna fortlöper enligt plan. 
  
 Vi har fått en förfrågan från Folksam om vi vill ha deras sponsring vid 

 utställningen i Skara i utbyte mot annons i katalogen.  
 Beslut tas om att acceptera erbjudandet. 
  
 b) Tävling och prov 

 Genomgång inför Öppet DM 9/5 
 Britt Olsson har varit i kontakt med Skara bk ang. möjlighet att låna hinder. Vi 
 har nu löfte om att låna deras hinder. 
  
 Lydnadstävling 2011 
 Beslut tas av styrelsen att inte ansöka om lydnadstävling 2011. 
  
  
§ 10-41 Delegater till RS-2010 
 Beslut tas att Anette Lundgren skall vara sammankallande delegat. 
 Beslutet tas om att de röster som tillhör delegater som inte kan närvara vid RS 
 tillfaller Anette Lundgren att förfoga över vid RS. 
 
 Anette Johansson uppdras att arbeta fram ett förslag på tänkbara delegater. 
 Förslaget kommer att kommuniceras med styrelsen via mail. 
 
§ 10-42 Inkomna skrivelser  
 Info från SLK/CS samt SKK (se separata mail) 
 För kännedom 
 
§ 10-43 Övrigt  
 Stig för fortsatta samtal med medlem inför ev. aktivitetsdag till hösten. 
  
§ 10-44  Nästa möte  
 Arbetsmöte 100503 kl. 20,00 
 Styrelsemöte per telefon 100517  kl.19,00 
 
§ 10-45 Mötets avslut 
                     Stig avslutade mötet. 
 
 

 
Vid protokollet Justerare     Justerare 

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


