
 
SLK Västra distriktet 

Protokoll fört telefonsammanträde 2014-04-24 

 
Närvarande:    Förhinder: - 

Anette Johansson 

Anette Lundgren   

Bengt-Ove Bergqvist   

Jan Karlsson 

Stefan Johansson 

Ann Gustavsson 

Catharina Ellerström 

 

 

 

§ 14-15 Mötets öppnande 

 Ordförande Anette Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

 öppnat. 

 

§ 14-16  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tilläget att en punkt om delegater till RS 

inkluderas i agendan. 

 

§ 14-17 Val av justerare 

Bengt-Ove Bergqvist valdes att jämte ordförande och sekreterare justera 

protokollet. 

 

§ 14-18 Föregående mötesprotokoll  

 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§14-19 Beslutsuppföljning 

 Inget att avhandla. 

  

§ 14-20  Aktivitetsplanering 

 Utställningen i Skara: se §14-22. 

Lapphundspromenaderna: Nu mer frekventa lapphundspromenader där olika 

medlemmar i Västra turas om att välja plats och tillfälle för promenaderna. 

Annonseras av respektive promenadansvarig på SLKs hemsida samt på FB. 

Västras ”stora” Lapphundspromenad: Kommer att hållas en kväll i juli. Plats 

Sisjön. Catharina Ellerström ansvarig. 

Västkustvalpen: 17 maj på Säve galoppbana. SLK är tänkta att närvara med en 

rasmonter och därmed visa upp våra tre raser. Catharina Ellerström kontaktar  

VaKK för att erhålla mer detaljerad information om eventet. 

Sunes minnesaktivitet: Kommer att tas upp på nästa styrelsemöte. 
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§14-21 Rapporter 

 Ekonomi: 
Bankkonto: 49 614 kr 

Handkassa: 845 kr 

Sunes minnesfond tillkommer (ca 7700 kr) 

  

§ 14-22 Kommittéer 

a) Utställning 

Genomgång och planering inför helgen i Skara. Separat memorandum om 

detta skickas ut till ledamöterna. 

I samband med utställningen i Skara vill styrelsen passa på och tacka alla de 

som hjälpte till i samband med RS 2013. Dessa personer har nu bjudits in till 

en middag som hålls i samband med utställningen i Skara. Beslut tas att 

kostnaden för denna middag ej får överstiga 3000 kr. 

Diskussion om vilka priser som behöver köpas in. 

b) Tävling och prov 

Domare och funktionärer klara. Priser nästan klara. Vi kommer att tillåta 

anmälan på plats då detta ska vara en rolig aktivitet.  

För rallylydnaden har skyltar lånats in men på sikt bör klubben investera i 

egna skyltar. 

 

§ 14-23  Distriktsspalten 

Ann Gustavsson och Catharina Ellerström presenterar sig under Västras 

distriktsspalt i nästa nummer (nr 2). Anette Johansson och Anette Lundgren 

skriver en text om Västras utställningshelg i Skara 

 

§14-24  Inkomna skrivelser 

 Inga inkomna skrivelser från medlemmar. 

Sekreteraren har vidarebefordrat inkomna skrivelser från SKK till samtliga 

ledamöter i Västra som nu har tagit del av dem. 

  

§ 14-25  Övrigt 

Styrelsen beslutar att avsätta ca 2000 kr till inköp av priser för 2015 varav 

Veronica Eriksson får uppdraget att under året införskaffa lämpliga priser för 

halva denna summa.  

 

§14-26 Delegater till RS  

 Mötet beslutade utse följande medlemmar till Västras delegater för RS 2014: 

 Anette Johansson 

 Bengt-Ove Bergqvist 

Veronika Eriksson 

Jan Karlsson 
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Anette Lundgren 

Catharina Ellerström 

Pia Turunen 

En av ovanstående delegater kommer delges två röster då Västra distriktet har 

åtta röster. Anette Johansson kommer att kalla delegaterna till ett separat möte 

inför RS i Mora den 6 juni. 

 

 

§ 14-27 Nästa möte 

 Preliminärt den 3 juli klockan 1900. Telefonmöte. 

 

 

§ 14-28 Mötets avslutande 

Ordförande Anette Johansson tackade alla och förklarade mötet avslutat. 

  

 

 

Vid protokollet     

 

 

 

Catharina Ellerström/sekreterare    

 

 

 

Justerare    Justerare 

 

 

Bengt-Ove Bergqvist/ledamot Anette Johansson/ordförande 


