
 
Svenska Lapphundsklubben 
Västra distriktet 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemötet i Kållered den 14/7- 2010. 
 
Närvarande:  Anette Johansson 
 Stefan Johansson 
 Bengt-Ove Bergqvist 
 Anette Lundgren 
 Satu Järlbrink 
Frånvarande: Sune Hedenskog 
  
 
§ 10-46 Mötets öppnande 

Vice Ordförande Satu Järlbrink hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
 öppnat. 

 
§ 10-47 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 
§ 10-48 Val av justerare 

Anette Lundgren valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 

§ 10-49 Styrelsens arbetsfördelning 
Ordförande Stig Berndtsson har vid Riksstämman i Skellefteå tillträtt som ny 

 ordförande för Svenska Lapphundsklubbens centralstyrelse, i och med detta har 
 Stig meddelat Västra distriktets styrelse att Stig inte har möjlighet att sitta kvar 
 som ordförande för västra distriktet. Vice ordförande Satu Järlbrink kommer 
 fram till ordinarie årsmöte sköta ordförandes uppgifter för västra distriktets 
 räkning. Bengt-Ove Bergquist tillträder som ordinarie ledamot. 

 
§ 10-50 Firmatecknare samt annullering av tidigare firmatecknare 

Styrelsen beslutade annullera Stig Berndtsson som firmatecknare eftersom att 
Stig Berndtsson avgått från styrelsen och ordförandeposten.  
 
Styrelsen beslutade att ny firmatecknare är vice ordförande Satu Järlbrink samt 
att Satu Järlbrink och Stefan Johansson var och en för sig oberoende av varandra 
tecknar SLK/Västra distriktets firma vad det gäller postgirokontots samtliga in 
och utbetalningar. 

 
§ 10-51 Föregående protokoll  
 Protokollet från den 13/4 lades till handlingarna. 

  
 



 
§ 10-52 Besluts uppföljning 
 Inköp av dataprogram: Stefan återkopplar till styrelsen att han har talat med CS 
 kassör Mats Larsson och att de skall arbeta vidare med frågan. 
  
 Hundträff: Styrelsen beslutade att en hundträff kommer att arrangeras vid  
 Delsjön den 5/9-2010 med start kl.12,00.  
 Annonsering sker på www.slk.nu samt på Västras hemsida. 
 
§ 10-53 Rapporter  
 a)Ekonomi  

 Kontantkassan innehåller 5684 kr 
 Bankkonto 32 033 kr 
 Väntad kostnad är stamboksavgift för utställningen i maj. 
  
§ 10-54 Kommittéer 

 a) Utställning 
 Domare 2011  
 Styrelsen diskuterad val av domare till utställningen 2011 och kom fram till att 

 om det är möjligt anlita någon av de domare som deltog vid domarkonferensen.  
  
 Utställning i anslutning till riksstämman 2013. 
 Styrelsen påbörjade diskussioner angående när och var utställningen 2013 skall 

 genomföras. SKK hade vi dagens datum inte pressenterat sina utställningar på 
 webben ännu och Anette J fick i uppdrag att försöka få fram SKK´s planering 
 för 2013.  

  
 b) Tävling och prov 

 Det öppna distriktsmästerskap som genomfördes i Skara 9/5 fick positiv respons 
 och kommer att arrangeras även 2011. 
   
§ 10-55 Inkomna skrivelser  
 a) Ett mail har inkommit från webbmaster Lars Ädel ang. att västra styrelsen har 
 fått en egen mailadress som kan användas som en sändlista för styrelsen och för 
 medlemmar att kommunicera med styrelsen. Adressen är: vastra@slk.nu 
 
 b) Info från SLK/CS angående att Svenska Lapphundsklubbens ansökningar om 
 utställningsprogram för 2012 har godkänts. 
  
§ 10-56 Övrigt  
 a) Uppfödaraktiviteter 
 Samtal förs under mötet hur vi som distrikt skall kunna nå ut till distriktets 
 uppfödare för att kunna ta vara på den samlade kunskap som finns i distriktet. 
 Hur gör vi för att vara ett stöd för nya uppfödare och så vidare. Styrelsen 
 uppdrar åt Anette L och Anette J att arbeta fram ett förslag till nästa möte. 
  
 b) Ungdomskommittén 
 Stefan återkopplar från CS senaste möte att det saknas representant till 
 ungdomskommittén och att CS ber distrikten om hjälp att inkomma med förslag 
 på personer som kan vara lämpliga. 



 c) Styrelsens möten 
 Styrelsen diskuterade hur vi skall kunna utveckla våra möten och skapa 
 utrymme för diskussioner och ökad delaktighet. Det som framkom under 
 samtalet var att det är lättar och bättre att genomföra kvalitativa möten när vi 
 träffas jämfört med telefonmöten. Styrelsen beslutade lägga styrelsemöten med 
 ca 6 veckors mellanrum och låta mötenas plats variera. Telefonmöten kommer 
 endast att genomföras vid brådskande frågor. 
 
§ 10-57  Nästa möte  
 Styrelsemöte på Orust 100829  kl.14,00 
 
§ 10-58 Mötets avslut 
                     Satu avslutade mötet. 
 
 

 
Vid protokollet Justerare     Justerare 

 
 
Anette Johansson/sek. Satu Järlbrink/Vice Ordf.  Anette Lundgren/ledamot 


