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Protokoll fört vid Västra distriktets styrelsemöte den 25/1 2015 kl 14.00  
 
Närvarande: 
Bengt Ove Bergqvist 
Catharina Ellerström 
Ann Gustavsson 
Jan Karlsson 
Anette Lundgren 
Anette Johansson  
Stefan Johansson  
 
 
§14-85 Mötets öppnande 
 Anette J hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§14-86 Fastställande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§14-87 Val av justerare  

Anette L valdes till att jämte ordförande och sekreterare justera 
protokollet. 
 

§14-88  Föregående mötesprotokoll  
  Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
  
§14-89 Rapporter 

a) Ekonomi 

Idag 39 805 kr på kontot samt 1103 kr i handkassan. 

Sunes minnesfond tillkommer. 

Enligt den preliminära budgetuppföljningen för 2014 gick distriktet 

plus med 724 kr. 

b) Från SLK 

Förfrågan om bilder till PR från distriktet. 

 Anette J skickar in två lämpliga bilder till PR. 

 
§14-90 Aktivitetsplanering 

a) Årsmöte 2015 

Information om årsmötet finns utlagt på hemsidan och i senaste 

numret av Lapphunden (nr 4 2014). Den 14 mars, kl 14oo inleder vi  
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med en tipspromenad med enkla hundaktiviteter. Vi har lyckats få 

ihop fina priser till detta. Årsmöte inleds klockan 16oo i Våffelstugan 

på Backamo. Gunnar Wallin har tackat ja till agera som 

mötesordförande för årsmötet och Catharina agerar sekreterare. Efter 

mötet bjuder distriktet deltagande medlemmar på en enkel måltid.  

Möjlighet finns att stanna över natt, men eventuellt boende bokas & 

betalas individuellt.  

Anette J och Catharina färdigställer verksamhetsberättelsen och 

Stefan sammanställer den ekonomiska redovisningen. Bengt-Ove 

ansvarar för priserna till de bästa hundarna i distriktet samt 

uppflyttningspriserna. Anette L ansvarar för tipspromenaden och Ann 

uppdaterar hemsidan med mer detaljerad information. 

 

b) Sunes minnesfond 

Lämpliga datum för de viltspårsdagar som kommer att anordnas 

under 2015 diskuterades. Preliminärt siktar vi på att starta upp denna 

återkommande aktivitet i juni. Catharina tar ny kontakt med 

Studiefrämjandet i frågan.  

 

c) Lapphundspromenader 

Vi fortsätter även under 2015 med våra lapphundspromenader runt 

om i distriktet där medlemmarna får chansen att visa upp sina 

favoritområden för varandra. Under våren ansvarar styrelsen för en 

promenad och i år blir det vid Brinkebergs sluss (i Bengt-Oves och 

Anns regi) och till hösten kör vi vår traditionella promenad i Delsjön 

från Bertilssons stuga.  

 

d) BPH 

För tredje året i rad erbjuder distriktet medlemmarna en chans till att 

få sina hundar BPH- beskrivna. Även i år förläggs den under hösten. 

Catharina kontaktar VaKK för att spika datum. 

 

e) Verksamhetsplan 2015  

Diskussion om ytterligare möjliga aktiviteter. 
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§14-91 Inkomna skrivelser 

a) Från SKK 

i) Regler för lydnad – Styrelsen stödjer alternativ A. Anette J svarar 

CS. 

ii) Inbjudan till SKK kurs i Örebro den 8e mars för 

styrelsefunktionärer. Eventuellt kan Anette J och Stefan delta. 

iii) Information om spärren icke hänvisning. Anette J får fråga CS hur 

SLK administrerar detta generellt.  

 b) Övriga 
 Två motioner har inkommit till distriktet hittills. 
  
§14-92 Kommittéer 

a) Utställning  

i) Skarautställningen 1-2 maj 2015 

 Seija Wahlström och Pia Söderlund har tackat ja till att agera 

ringsekreterare. Marie Lundgren har tackat ja till bestyrelsen. 

Mötet beslutade att hålla anmälningsavgiften oförändrad. 

 

ii) Domare till 2016-års utställning  

Bengt-Ove tar fram förslag till nästa styrelsemöte. 

 

iii) Utställningsplats 2017 

Vårutställningen planeras som vanligt att hållas på Skara BK. 

Höstutställningen (dubbelutställning med Södra distriktet) 

kommer att hållas vid Ullared. Anette J, Bengt-Ove och Stefan 

bildar en arbetsgrupp för att jobba ihop med Södra distriktets 

styrelse. 

 

b) Tävling och prov 

 Anmälan till DM: 50 kr/tävling och hund.  

I år kör vi DM i lydnad och rallylydnad. Start 1 maj kl 14oo. 

Då DM inleder vår utställningshelg i Skara kommer vi att arrangera 

en grillkväll på Skara BK på kvällen den 1 maj. Styrelsen ordnar 

grillmat för 50 kr/person men föranmälan krävs. 

  

§14-93 Distriktsspalten (LH nr 1 2015) 

 Anette L skriver denna spalt som kommer fokusera på 2015 års 

 viltspårstema i distriktet. 
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§14-94 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat. 

Inga ärende är av sådan art att de ej kan diskuteras innan protokollet är 

justerat. 

 

§14-95 Nästa möte 

 Telefonmöte den 23/2, klockan 20oo. 

  

§14-96 Mötet avslutas 

 Anette J förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet     

 

 

 

Catharina Ellerström/sekreterare    

 

 

 

 

Justerare    Justerare 

 

 

Anette Lundgren/ledamot Anette Johansson/ordförande 

 

 

 

 

 

 


