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Protokoll för Västra distriktets styrelsemöte den 6/9 2014 
 

Närvarande:    Förhinder:  

Anette Johansson  Anette Lundgren 

Bengt-Ove Bergqvist    

Stefan Johansson 

Ann Gustavsson 

Jan Karlsson 

Catharina Ellerström 

 

 

§14-43 Mötets öppnande 
Ordförande Anette Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 

 

§14-44 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

§14-45 Val av justerare 
 Jan Karlsson valdes att jämte ordförande och sekreterare justera protokollet. 

 

§14-46  Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§14-47 Beslutsuppföljning 

 Inget att avhandla. 

  

§14-48 Rapporter 

 a) Ekonomi 

 Bankkonto:  42 575 kr 

Handkassa:  1 173 kr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Sunes  minnesfond tillkommer. 

Från Skara: 

In 19 660 

Ut 19 092 

 

 b) Från SLKs ordförandemöte (140902) 

Det har blivit en fördröjning i överrapporteringen mellan tillträdande adjungerad 

kassör och avgående kassör och att det är av den anledningen som den 

ekonomiska redovisningen har dröjt. För att underlätta bokning av 

utställningsdomare och för att undvika att man använder domare för tätt så ska 

det tas fram en domarlista som kommer att finnas tillgänglig på hemsidan. I 

dagsläget saknas dock en utställningskommitté på CS nivå. Vidare är det tänkt  
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att kritiken från utställningarna ska in på hemsidan/utställningshanteraren – inte 

minst för att underlätta arbetet med årsboken. Mary Stevens gård (Torna gård) 

har föreslagits som plats för SLK utställning. 

Möjligheterna att använda Swish i samband med nästa utställning har framförts. 

I samband med Stockholms hundmässa 2014 kommer SLK att ha två montrar 

eftersom SKK i samband med sitt 125-års jubileum lägger extra fokus på de 

svenska raserna. Nästa ordförandemöte är inplanerat under november månad. 

 

 

§14-49 Aktivitetsplanering: 

 a) Höstens ”stora” vandrings/promenad 

Anette & Stefan håller i den. Ann ändrar kontaktinformationen på hemsidan. 

Anette kollar om ZooZoo kan bidra med priser för t ex poängpromenad. 

  

b) BPH 

Västras BPH dag hålls i på den inhägnade BPH-planen ute vid Torslanda. I 

dagsläget är 11 hundar anmälda (12 platser). Catharina koordinerar aktiviteten. 

 

c) Sunes minnesfond 

Spårdag uppe vid Backamo/Rysjö/Trollhättan? Tittar på kostnaderna. Bra om 

det kan hända fler gånger. Kan vi lämna ett pris till Sune minne?  Ann & 

Catharina får uppdraget att titta på kostnader för instruktörer. 

 

d) Övrigt 

Skaraborgs kennelklubb – samarrangera utställningar -. För 2015 tackar vi nej 

men Bengt-Ove ska förhöra sig om detta kommer att erbjudas även 2016 – samt 

vad som då står i det finstilta.. 

Diskussion om eventuell klubbdag, t ex uppe i Backamo. Anette J följer upp. 

 

§14-50 Inkomna skrivelser 

 a) Från SKK 

Ledamöterna har erhållit samtliga skrivelser från SKK som via CS ordförande 

har skickats till distriktet. 

 b) Övriga 

 Inga övriga skrivelser har inkommit 

 

§14-51 Kommittéer 

a) Utställning 2015 

i) Utställningsdomare 2015: Liz-Beth Liljeqvist har tackat ja till 

domaruppdraget. 

ii) Ringsekreterare 2015: Ej bokad ännu. 

iii) Bestyrelse: Catharina E 

iv) Utställningsplats: Skara bokas av Anette J 

v) Priser: Catharina E skickar ut sponsringsförfrågningar innan året är slut. 
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vi) Domare 2016: Samtliga ledamöter tittar på domarlistorna inför nästa 

möte. 

vii) Möjligheten att arrangera en dubbelutställning tillsammans med Södra 

de kommande åren diskuterades. 

b) Tävling och prov 

Inget att rapportera. 

 

§14-52 Distriktsspalten, Lapphunden nr 4  

Kallelse årsmöte 2015: Anette J ombesörjer detta. 

 BPH dagen: Catharina skriver. 

 Lapphundspromenaden:  Anette J skriver. 

 Distriktsspalten: Bengt-Ove B skriver. 

 

§14-53 Övrigt 

Be att få tillgång till medlemmarna i Västra mejladresser. Catharina E kollar 

med webmastern om detta. 

 

§14-54 Ärende som inte får diskuteras utanför styrelsen innan protokollet är 

justerat  

Inget av ärendena är av sådan art att de ej får diskuteras innan protokollet är 

justerat. 

  

§14-55 Nästa möte 

 Preliminärt den 16 november i Göteborg. 

 

§14-56 Mötet avslutas  

 Annette J förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet     

 

 

Catharina Ellerstöm/sekreterare    

 

 

Justerare    Justerare 

 

 

Jan Karlsson/vice ordförande Anette Johansson/ordförande 

 


