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Protokoll fört vid Västra distriktets styrelsemöte den 16/10 2014 kl 19.00 
(telefonmöte) 
 
Närvarande: 
Anette Johansson 
Catharina Ellerström 
Anette Lundgren 
Jan Karlsson 
Anne Gustavsson 
Stefan Johansson 
Bengt Ove Bengtsson (från §14-61)  
 
 
§14-57 Mötets öppnande 
 Anette J förklarade mötet öppnat. 
 
§14-58 Fastställande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§14-59 Val av justerare  
 Anette Lundgren valdes till att justera protokollet. 
 
§14-60  Föregående mötesprotokoll  
 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§14-61 Beslutsuppföljning 

a) Sunes minnes fond: Diskuteras på nästa möte den 16/11. 
 b) Skara kennelklubb: Bengt-Ove B kontaktar dem. 

c) Klubbdag Backamo: Stuga bokad. Mera detaljerade planer diskuteras 
den 16/11. 
d) Kallelse till årsmötet 2015 är insänt till lapphunden (nr 4, 2014). 
e) E-mail från CS gällande innehållet i årsmötesannonseringen (önskan 
om en detaljerad agenda ska ingå): God ambition att harmonisera, men 
den är inte anpassad till nuvarande deadline för inkommande motioner. 
Vi redigerar därför inte vår notis i Lapphunden för årsmötet 2015. 
Dagordning och medföljande handlingar kommer givetvis göras 
tillgängliga på Västras sida när motionstiden har gått ut. 
f) Önskan från CS om att julbilder på styrelseledamöterna skickas tll LH 
nr 4: Då detta kom med mycket kort varsel är det svårt att få ihop. 
 

§14-62 Rapporter 
 a) Ekonomi 
 Oförändrad sedan förra styrelsemötet: 
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42 575 kr på bankkontot. 

 1173 kr i handkassan. 
 Sunes minnesfond tillkommer. 

Västra distriktet har erhållit 10 kronan för 2014-års första kvartal, men 
inte för de andra ännu. 
 

 b) Från SLK 
i) Rutiner vid reseräkning: Nya formulär har tagits fram och CS kassör 
önskar få alla redovisningar om utlägg  inom 30 dagar. Formulär 
distribuerade till Västras ledamöter via e-mail. 
ii) Distrikten har fått en egen e-mail: För närvarande känns det mer 
praktiskt hanterbart att individuella e-mail används.  
iii) Sponsor Zoo Zoo: Catharina E kontaktar ZooZoo för att vara länken 
mellan dem och Västra distriktet. 
iv) Intresseföreningen för kroppsvallande raser: Styrelsen kommer med 
intresse följa aktiviteter som sker denna intreeseförenings strategi. 
v) Ungdomsdag i SLK regi under 2015: Västra är mycket positiva till att 
det tas initiativ för våra ungdomar. Diskussion om hur distriktet kan 
agera. 
 

§14-63 Aktivitetsplanering 
 a) Årsmöte 2015 

Kallelse har skickats in till LH4. Plats – Backamo.  Samtliga ledamöter 
tänker vidare på möjliga kringaktiviteter runt detta. Ordförande och 
sekreteraren påbörjar arbetet med verksamhetsberättelsen för 2014.  
 

§14-64 Inkomna skrivelser 
 a) Från SKK 
 i) Framtidsgruppens frågor till ras- och specialklubbar 

Genomgång av frågor och svar. Catharina E skickar svar till CS 
sekreterare. 
ii) Revidering av agilityregler/rallylydnad: Anette J tittar närmare på detta. 
Svar senast den 10 december till SKK.  
iii) Att verka som förtroendevald inom SKK-organisationen (från CS): 
Informationen har nått samtliga ledamöter. 
b) Övrigt: Disciplinärenden – generell information från SKK. Catharina E 
skickar den till samtliga ledamöter.   

  
§14-65 Kommittéer 

a) Utställning  

i) Ringsekreterare 2015: Ej klart ännu. 

ii) Domare 2016: Ej klart ännu. 

iii) Utställningsplats 2017: Skara i maj. 
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iv) Ev. samkörning med Södra (dubbelutställning) 2017. Västra kan 

tänka sig två utställningar detta år. Anette J följer upp med Södra och 

tittar på lämplig plats. 

 
b) Tävling och prov: BPH dag i Västras regi gav 11 nya beskriva 

lapphundar (9 finska och 2 svenska). Ny BPH-dag planeras 2015. 

 

§14-66 Lapphunden 

 a) Bengt-Ove B skriver distriktsspalten. 

 b) Anette J skriver om lapphundspromenaden i Delsjön. 

 c) Catharina E skriver om BPH-dagen. 

 

§14-67 Övrigt 

Intresseförfrågan gällande vallningsprov då möjligheter finns i Lindome. 

Ann G kollar upp. Intressant.  

 

§14-68 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat. 

Inga ärende är av sådan art att de ej kan diskuteras innan protokollet är 

justerat. 

 

§14-69 Nästa möte 

 Hålls den 16 november i Göteborg, klockan 1500.  

 

§14-70 Mötet avslutas 

Anette J förklarade mötet avslutat. 

 


