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Protokoll fört vid Västra distriktets styrelsemöte den 25/11 2015  
 
Närvarande: Anette Johansson, Ann Gustavsson, Jan Karlsson, Stefan Johansson, 
Catharina Ellerström 
Anmäld frånvaro: Bengt-Ove Bergqvist, Anette Lundgren 
 
§15-81 Mötets öppnande 
 Anette J hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§15-82 Fastställande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§15-83 Val av justerare 
 Mötet utsåg Jan att jämte ordförande justera protokollet. 

 
§15-84  Föregående mötesprotokoll  
  Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§15-85 Rapporter 

a) Ekonomi 

      Kontot: 43 629 kr; Handkassan: 3 558 kr 

b) Från CS 

Man diskuterar möjligheten att utnyttja SKKs medlemshantering. 

Från 1/11-15 har SLK tecknat en försäkring för samtliga distrikt. Mer 

information ska komma från CS i frågan. 

c) Från ordförandemötet   

Inget ordförande möte har hålls sedan Västras förra styrelsemöte.  

§15-86 Aktivitetsrapportering och planering 
a) Sunes minnesfond 

Den första prova-på-dagen för viltspår hölls den 22 november och var 

lyckad. Sex ekipage startade. Minst ytterligare en-prova på dag 

planeras under våren 2016. Catharina ansvarar för första tillfället. 

Antigen nyttjar vi samma arrangör som nu i november eller den 

instruktör som redan under hösten var vidtalad. 

b) Sammankomst för Västras uppfödare 

Genom studiefrämjandet – a) samlas och diskuterar avelsmål, b) 

problem, c) aktivitetsträning d) mentalitet. Var och hur? Catharina 

förmedlar kontakt på Studiefrämjandet Göteborg till Anette J och Ann. 
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§15-87 Uppföljning från årsmötet 

a) Kontaktträning med hund (cat/bat) 

Planeras att arrangeras i samband med årsmötet 2016. Mötet 

uppdrar åt Anette L att åter kontakta instruktören för att höra om 

tillgänglighet och kostnad. 

§15-88 Inkomna skrivelser 
a) Från SKK   

Remiss angående regler för utställning 2017-2021. Anette J 

återkopplar till CS att vi inte har några ytterligare kommentarer 

b) Övriga 

Inga övriga skrivelser har inkommit. 

§15-89 Kommittéer 
a) Utställning  

i) Skara utställningen 2016: Ytterligare en ringsekreterare klar 
och en till på gång. Ann lägger in utställningsinfo 2016 på 
hemsidan. Skara Brukshundsklubb ska bokas. Stefan tar 
kontakt. 

ii) Utställningsplats 2017: Skara våren 2017 
iii) Utställning 2018: Återrapportering, när ska det in? Catharina 

kollar med CS. 
b) Tävling och prov 

Anette L har ordnat domare till rallylydnaden för DM i Skara 2016.  
 
§15-91 Övriga frågor  
 Inga övriga frågor. 
 

§15-92 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat. 

Ingen fråga är av sådan art att den inte kan diskuteras innan protokollet 

är justerat. 

 

§15-93  Nästa möte  

   Telefonmöte, 29/12 klockan 1900.  

 

§15-94 Mötet avslutas 

 Anette J förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

 

Catharina Ellerström  Anette Johansson Jan Karlsson 
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