
 
Svenska Lapphundsklubben 
Västra distriktet 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sjuntorp den 16/1-2011 kl.16,00 
 
 
Närvarande:  Anette Johansson 
 Stefan Johansson 
 Bengt-Ove Bergqvist 
 Sune Hedenskog 
 Satu Järlbrink 
Frånvarande: Anette Lundgren 
 
§ 11-01 Mötets öppnande 

Vice Ordförande Satu Järlbrink hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
 öppnat. 
 
§ 11-02 Fastställande av dagordning  

Dagordningen godkändes. 
 
§ 11-03 Val av justerare   
 Sune Hedenskog valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 11-04 Föregående protokoll 
 Protokollet från den 14/11-10 lades till handlingarna. 
 
§ 11-05 Besluts uppföljning 
 Bokning av Lägerplats 
 Satu har gjort en preliminär bokning av Backamo lägerplats. 
 Bokning av GMBK 
 Anette J återrapporterar att bokningen är gjord. 
 Distriktspalt nr 4 
 Anette J har skickat in distriktsspalten till nr 4. 
 
 Inköp av utställningsmateriel 
 Ännu inte klart, kommer att ske under våren. 
 
§ 11-06 Rapporter 
 Ekonomi   

 Kontantkassan innehåller 5124 kr 
 Bankkonto 30 834 kr 
   
 
 
 
 



§ 11-07 Kommittéer 
 a) Utställning 
 Beställning av nytt material 
 Stefan inventerar vad västra har för materiel. Sune undersöker skyltar. 
 Bengt-Ove fixar 4 placeringsskyltar. Satu ordnar färgkort att använda istället för 
 prisband. 
 Bokning av ringsekreterare 
 Anette Bokar ringsekreterare  
 
 Domare till RS 2013 
 Diskussion pågår 
 
 b) Tävling och prov 
 Öppet distriktsmästerskap 2011. 
 Anette J pratar med Anette L angående upplägg av DM 7/5.  
 Starttid blir kl. 18,00. Efteråt kommer vi att erbjuda möjlighet att grilla 
 gemensamt. 
 
§ 11-08 Utvärdering av verksamhetsplan 2010  
 Vht-planen för 2010 uppfattas som bra varpå samma upplägg för 2011 
 kommer att föreslås årsmötet. 
 
§ 11-09 Årsmötet 2011 
 Styrelsen börjar med att diskutera det faktum att årsmöte i västra  distriktet 
 sammanfaller med mellansvenskas utställning på tomteland. Styrelsen 
 diskuterade frågan och beslutade att ändra datum för årsmötet. 
 Konsekvensen av beslutet blir att en personlig kallelse kommer att skickas 
 med post hem till medlemmarna i västra distriktet. Därutöver anslås 
 kallelsen på  SLK hemsida.  Med anledning av att det första datumet 
 kommer att finnas med i Lapphunden nr.1 kommer det även att skickas en 
 justering till Lapphundstidningen för att om möjligt nå medlemmarna i 
 Lapphunden nr 2.  
 Planering av mat/aktivitet i samband med årsmötet 
 Aktiviteten i samband med årsmötet består av sopplunch som erbjuds 
 innan mötet. Sune ansvarar för maten. 
 Årsmötesordförande 
 Stig Berntsson kommer att tillfrågas. 
 Priser till 2010 års hundar 
 Beslut fattades att Bent-Ove beställer pris till en kostnad av max 200:-/pris 
 Dokument (Vht- berättelse 2010, vht-plan 2011,) 
 Anette uppdras att arbeta med dokumenten inför nästa möte. 
 Ekonomiska dokument (Bokslut, Budgetförslag 2011, Revisorernas dok) 
 Stefan arbetar med dokumenten inför nästa möte. Stefan kommer även att 
 kontakta revisorerna. 
 Valberedningen 
 Satu uppdras att ta kontakt med valberedningen. 
 
§ 11-10 Distriktsspalten 
 Satu kommer att skriva spalt nr.1  
 



§ 11-11 Inkomna skrivelser  
 VP- utställning 2011 
 Beslut att följande utställningar är Vp-utställningar i västra distriktet 2011. 
 SLK Skara 8/5-2011 
 SKK Backamo 28/8-2011 
 
§ 11-12 Övrigt  
 Inga övriga punkter. 
 
§ 11-13 Nästa möte  
 20/2 kl. 14,00 i Svensund hos Satu. 
 
§ 11-14 Avslut 
 Satu avslutade mötet. 
 
 

 
Vid protokollet Justerare     Justerare 

 
 
Anette Johansson/sek. Satu Järlbrink vice ordf.  Sune Hedenskog/suppleant 

 
 


