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Protokoll fört vid Västra distriktets styrelsemöte den 19/10 2015  
 
Närvarande: Anette Johansson, Anette Lundgren, Ann Gustavsson, Jan Karlsson, 
Stefan Johansson, Catharina Ellerström, Jannike Hallin (§67-71) 
Anmäld frånvaro: Bengt-Ove Bergquist 
 
§15-67 Mötets öppnande 
 Anette öppnar mötet och hälsar speciellt Jannike Hallin (PR) välkommen. 
 
§15-68 Fastställande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§15-69 Val av justerare  
 Mötet utsåg Jan till att jämte ordförande justera protokollet. 

 
§15-70  Föregående mötesprotokoll  
 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§15-71 MyDog 2016  

Jannike informerade om MyDog som 2016 infaller den 7-10 januari. 
Montern ska bemannas 9-17 samtliga dagar. Varje dag kl. 14 är det 
rasparad och då ska SLK ställa upp med minst ett ekipage. PR hoppas 
nu på en bra bemanning samtliga fyra dagar för våra tre raser och att 
Västra distriktet kan vara PR behjälpliga. Mötet utsåg Jan att tillsammans 
med PR jobba med planering och bemanning av montern. Jannike 
kommer att skickat befintligt informations & stödmaterial gällande 
monterarbete till Västras styrelse. 

   
§15-72 Rapporter 

a) Ekonomi 

Konto 43 629, handkassa 3 558 sek.  

b) Från CS 

Medlemslistan (svensk hundungdom) är uppdaterad. Vi har fått några 

mail gällande PRs enkät. Catharina vidarebefordrar dessa till PR men 

vi återkopplar också till medlem som ställt frågor om vår FB sida. Ann 

utsågs till att administrera FB sidan. 

 

c) Från ordförandemötet 

Anette återgav i korta ordalag punkterna från förra mötet den 20 

september: Distrikten bör försöka undvika att lägga aktiviteter som 

konkurrerar i tid med varandra när så är görlig och relevant.  
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Det har varit problem med utställningsmejlen. WK ska ha åtgärdat 

detta. Påminnelse om att förnya medlemskap i SLK ska nu skickas ut 

en månad innan det går ut via mejl. Viktigt att alla som har mejl 

lämnar korrekt information om adressen till SLK. Deadlines för 

Lapphunden måste respekteras. Diskussion om att prisrosetterna 

även skulle kunna förses med distriktets namn. Ordförandemöten 

kommer att hållas en gång i kvartalet. Nästa möte blir i december. 

§15-73 Aktivitetsrapportering och planering 
a) Sunes minnesfond 

Prova-på-dag viltspår är inbokad till den 22 november. Denna 

aktivitet riktar sig till Västras medlemmar och speciellt till de som har 

ingen eller liten erfarenhet av spår. Anette J ansvara för dagen (med 

instruktör) och gör annons. Västra (via Sunes minnesfond) står för 

kostnaderna till instruktör. 

 

b) Lapphundspromenad 

Vi promenerar tillsammans söndagen den 1a november i Delsjön. 

Samling vid Bertilssons stuga klockan 11.00. 

c) BPH den 19/9. 

Västras BPH-dag genomfördes planenligt. Det var många fler som 

anmälde sig än vad det fanns platser. Västra ska boka upp ny dag för 

2016 för att underlätta för distriktets medlemmar att få sina hundar 

beskrivna. 

d) Sammankomst för Västras uppfödare 

Mötet diskuterade lämplig tidpunkt för en uppfödarträff. Ann och 

Anette J ansvara för att ta fram ett förslag och med datum som inte 

krockar med andra relevanta aktiviteter. 

 

§15-74 Uppföljning från årsmötet 

a) Aktivitetsdag i Backamo den 26 september. 

Genomfördes planenligt. Mycket trevligt att se många nya ansikten 

och tassar på detta evenemang. Mötet tänker sig att detta blir ett 

återkommande evenemang som skulle kunna ligga i början av 

september varje år.  

b) Kontaktträning med hund (cat/bat) 

Mötet diskuterade möjligheten att förlägga denna aktivitet i samband 

med Västras årsmöte den 12 mars 2016. Anette L kontaktar den 

tilltänkta instruktören. 
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§15-75 Inkomna skrivelser 

a) Från SKK: 

Följande har inkommit: Länsklubbsprogrammet 2018, inklusive 

inbjudan till utställning;avgifter runt internetanmälan till utställning 

samt  allmän förfrågan om ändra datum på utställning 2016. 

§15-76 Kommittéer 
a) Utställning  

i) Skara-utställningen 2016: Utställning lördagen den 7 maj. 
Kontrakt är skrivna med två domare samt två ringsekreterare. 
Ytterligare två ringsekreterare ska anlitas. Diskussion runt 
priser. 

ii) Utställning 2017: Västra distriktet kommer 2017 att anordna 
två officiella utställningar. Diskussion runt möjliga domare 
gällande höstutställningen. 

b) Tävling och prov 
Inget att avhandla. 

 
§15-77 Övriga frågor 
 Inget att avhandla. 
 

§15-78 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat 

Mötet fann att ingen fråga var av sådan art att den inte kunde diskuteras 

innan protokollet justerats. 

 

§15-79  Nästa möte  

 Preliminärt den 25 november, klockan 19oo. Telefonmöte. 

 

§15-80 Mötet avslutas 

 Anette förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras  Justers 

 

 

 

Catharina Ellerström  Anette Johnsson Jan Karlsson 


