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Protokoll fört vid telefonsammanträde 2014-07-03 

 
Närvarande:    Förhinder:  

Anette Johansson  Anette Lundgren 

Bengt-Ove Bergqvist   Jan Karlsson 

Stefan Johansson 

Ann Gustavsson 

Catharina Ellerström 

 

 

 

§ 14-29 Mötets öppnande 

 Ordförande Anette Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

 öppnat. 

 

§ 14-30  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 14-31 Val av justerare 

Ann Gustavsson valdes att jämte ordförande och sekreterare justera protokollet. 

 

§ 14-32 Föregående mötesprotokoll  

 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§14-33 Beslutsuppföljning 

Bengt-Ove Bergqvist åtog sig att informera Veronika Eriksson om de medel 

som avsatts för inköp av priser till 2015 års utställning. 

  

§ 14-34  Aktivitetsplanering 

 Uppföljning av utställningen i Skara:  
Utställning och DM genomfördes planenligt. Middag hölls i samband med 

utställningshelgen för att tacka de medlemmar som hjälpte till vid RS 2013. 

Utgifterna för middagen blev lägre än beräknat (1997 sek istället för 3000 sek). 

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. 

Flera promenader för hösten 2014 har utannonserats. 

Västras ”stora” Lapphundspromenad: Kommer att hållas söndagen den 28 

september. Plats: Bertilssons stuga i Delsjön. Anette och Stefan Johansson är 

ansvariga för promenaden. 

Sunes minnesaktivitet: Inledande diskussion om vad en sådan aktivitet kan 

innehålla. 

BPH: Då Västras styrelse tycker det är viktigt att vi inte bara jobbar för 

exteriöra bedömningar utan även för mentala beskrivningar av hundarna så  
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kommer styrelsen även fortsättningsvis arrangera BPH dagar för klubbens 

medlemmar. Närmast bokat datum är den 27 september då vi har bokat BPH-

planen på Sandens hundskola (Torslanda).   

 

§14-35 Rapporter 

 Ekonomi: 
Bankkonto: 45 310 kr 

Handkassa: 1 716 kr 

Sunes minnesfond tillkommer (ca 7700 kr) 

Rapport från SLKs ordförande möte:  

Anette Johansson gav en kort sammanfattning om vad som avhandlats på mötet, 

t ex förslaget om att ha en utställningsansvarig/distrikt. Vidare förmedlade 

Anette en fråga från CS ordförande till distriktet – vad vill distriktet att CS är 

behjälpliga med? Mötets enade uppfattning är att CS ska ansvara för att de olika 

kommittéernas arbete fungerar väl och flyter på. Vidare är det viktigt att CS 

även tillser att klubben arbetar efter etablerade föreningstekniska rutiner. 

 

§ 14-36 Kommittéer 

Utställning: 

Förslag på lämpliga domare till 2015 års utställning. Västras styrelse ser gärna 

att lokala domare används.  Stefan Johansson fick i uppdrag att kontakta två av 

de namn som kom upp i diskussion för att se om de är tillgängliga. Anette och 

Stefan Johansson fick uppdraget att sammanställa en lista över samtliga domare 

som återfinns i Västra distriktet.  

Förslag på ringsekreterare diskuterades. Finns kandidat som Anette Johansson 

kontaktar. 

Tävling & prov: 

Avhandlades ej då Anette Lundgren ej var närvarande. 

§ 14-37  Distriktsspalten 

Jan Karlsson presenterar sig under Västras distriktsspalt i nästa nummer (nr 3).  

 

§ 14-38  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. 

  

§ 14-39  Övrigt 

Västra distriktets revisorer kommer fortsättningsvis få samtliga protokoll från 

Västras styrelse sig tillsända via e-mail. 

 

§14-40 Ärende som inte får diskuteras utanför styrelsen innan protokollet är 

justerat  
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Styrelsen beslutade att ingen av mötets ärenden är av sådan art att de inte får 

diskuteras innan protokollet är justerat.  

  

 

§ 14-41 Nästa möte 

 Preliminärt den 6 september klockan 1500 på Orust. 

 

 

§ 14-42 Mötets avslutande 

Ordförande Anette Johansson tackade alla och förklarade mötet avslutat. 

  

 

 

Vid protokollet     

 

 

 

Catharina Ellerstöm/sekreterare    

 

 

 

Justerare    Justerare 

 

 

Ann Gustavsson/ledamot Anette Johansson/ordförande 

 

 

 
 

 


