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Protokoll för Västra distriktets styrelsemöte den 16/11 2014 kl 15.00 

 

Närvarande: Jan Karlsson, Anette Johansson, Stefan Johansson, Catharina 

Ellerström, Anette Lundgren (från § 74) 

Anmäld frånvaro: Ann Gustavsson, Bengt-Over Bergquist 

 

§14-71 Mötets öppnande 

 Anette hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§14-72 Fastställande av dagordning 

 Den föreslagna dagordningen fastställdes. 

 
§14-73 Val av justerare  

 Stefan Johansson utsågs till att justera protokollet. 
 
§14-74  Föregående mötesprotokoll  

 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 
§14-75 Beslutsuppföljning  

 Behandlas under respektive punkt denna gång.  

 
§14-76 Rapporter 

a) Ekonomi: Oförändrad sedan föregående möte. Stefan kontaktar SLKs 

kassör angående 10-kronan då pengar bara har inkommit för första 
kvartalet. 

b) Från SLK: 
i) Svar till framtidsgruppen har skickats till CS sekreterare 

genom Catharina E 

ii) Listan från Svensk Hundungdom har inkommit 
(dubbelmedlemmar) 

iii) Inbjudan till seminarium 17-19 november, SLU 
   

  



§14-77 Aktivitetsplanering 

a) Årsmötet 2015 infaller den 14e mars, klockan 1600. Plats Backamo. 

Anette J och Catharina E börjar jobba med verksamhetsberättelsen. 

Anette J har bokat Backamos våffelstuga lördag – söndag.  

Annons om årsmötet inskickad till Lapphunden. Annonseras under 

januari på hemsidan (Ann G ansvarar för detta).  

Man kan boka boende på Backamo om man vill. Mat och dryck till 

självkostnadspris (Matplanka från Ica, Anette J & Stefan ansvarar för 

detta).  

Aktiviteter diskuterades, det blir tipspromenad med hundaktivering vid 

de olika frågorna (Anette L ansvarar för detta).  

Gunnar Wallin tillfrågas om att åter ta rollen som mötesordförande. 

Anette J kontaktar honom. 

Catharina E agerar som sekreterare även under årsmötet.  

Stefan J presenterar ekonomin. 

Valberedningsfrågor, Anette J kontaktar valberedningen. 

b) Sunes minnesfond; 2015 blir det viltspår som tema. 

Ann G fortsätter kontakten med spårdomare/instruktörer. Catharina E 

fortsätter kontakten med sin instruktör. Verksamhetsplan för detta 

fastläggs i januari men tanken är att det ska bli flera tillfällen då 

Västras medlemmar ska få tillfälle att spåra under 2015. 

Catharina E kontaktar Studiefrämjandet för att se om detta kan ske i 

samarbete med dem och då i form av en studiecirkel. 

 

§14-78 Inkomna skrivelser 

a) Från SKK 

i) Auktorisation av nya domare – Johan Andersson (Flh) 

ii) Utställningar för 2015 – ligger på SKKs hemsida. 
iii) SKK utställnings protokoll 20/10-14 – innehåller bland annat 

information om hur man ansöker om utställningar 2017. 
 

 

  



b) Övriga 

i)  Information rörande Herding Instinct’s Gollis tävlingsresultat. 

Västras styrelse gratulerar Maj-Lis Gustavsson till 

framgångarna! 

  

§14-79 Kommittéer 

a) Utställning  

i)  Ringsekreterare 2015 – Anette J jobbar med detta. 

ii)  Domare 2016 – under planering 

iii)  Utställningsplats 2017, Anette kontaktar Södras ordförande 

med förfrågan om eventuell dubbelutställning hösten 2017. 

Skara i maj kvarstår. 

 

b) Tävling och prov 

i)  Bengt-Ove har bokat Skara BHK för vår utställning 2015. 

Avtal skickas till oss under våren 2015. 

ii)  Catharina E meddelar sekreteraren i CS om att Västra håller 

med om de redan föreslagna kommenterar gällande 

rallylydnad. Gällande agility har vi inga kommentarer då vi 

inom distriktet saknar utövare inom denna gren. 

 

§14-80 Distriktsspalten (LH nr 1 2015) 

Manusstopp direkt efter Jokkmokks marknad i början av februari. Anette 

L tar spalten. Skriver om viltspårtemat. 

 

§14-81 Övrigt 

 Inga övriga ärenden fanns att avhandla. 

 

§14-82 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat. 

Inget ärende bedöms vara av sådan art att det inte kunde diskuteras 

utanför mötet innan protokollet är justerat. 

 

§14-83 Nästa möte 

 Eventuellt ett telefonmöte den 9/12 (tisdag) klockan 1900. 

Fysiskt möte – plats bestäms senare. Datum – 25 januari (7 veckor innan 

årsmötet).  

 

§14-84 Mötet avslutas 

 Anette tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 



 

Vid protokollet  Justeras  Justeras  

 

Catharina E/sekreterare  Anette J/ordförande Stefan J/kassör 


