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Protokoll fört vid Västra distriktets styrelsemöte den 23/2 2015 kl 
20.00  
 

Närvarande: Ann Gustavsson, Jan Karlsson, Anette Johansson, Anette Lundgren, 
Catharina Ellerström, Stefan Johansson 

Anmäld frånvaro: Bengt-Ove Berqquist 

 

§14-97 Mötets öppnande 
 Anette J förklarade mötet öppnat.  
 
§14-98 Fastställande av dagordning  
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§14-99 Val av justerare  
 Mötet utsåg Stefan till att jämte ordförande justera protokollet 

 
§14-100  Föregående mötesprotokoll  
 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 .  
§14-101 Rapporter 

a) Ekonomi: Just nu finns 40 520 på kontot. Ingen förändring gällande 

handkassan och Sunes minnesfond sedan föregående möte. 

Ekonomisk rapport har gått i väg till CS. 

b) Från SLK: Inget att rapportera 

§14-102 Aktivitetsplanering 

a) Årsmöte 2015 

Budgetförslag för 2015 är framtaget. 

Verksamhetsberättelse för 2014 är skriven. 

Förslag på verksamhetsplan för 2015 är färdigställd. 

 Dagordning till årsmötet skrivs av Anette J och Catharina 

Mötet beslutade att bifalla de två motioner som inkommit till distriktet. 

b) Sunes minnesfond 

Inget nytt från studiefrämjandet, Catharina ska åter kontakta dem. 

c) Lapphundspromenader 

Drar igång efter årsmötet i mars. 

d) BPH 

BPH-bana inbokad den 19 september.  
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§14-103 Inkomna skrivelser 

a) Från SKK 

Genomgång av inkomna skrivelser från SKK (Kandidater till KF/CS 

SKK, flytt av SKK utställning från Sofiero till Eslöv, nya auktoriserade 

domare, medlemslista SHu) 

b) Övrigt 

PR önskar att distriktet utser en kontaktperson från styrelsen som 

hjälpa PR i samband med lokala event såsom t ex MyDog. Mötet 

utsåg Jan till Västras kontaktperson. Anette J meddelar PR. 

c) Valberedning har bett om förslag på kandidater till ledamöter i CS. 

Västra sätter upp detta som en punkt på agendan för årsmötet. 

§14-104 Kommittéer 

a) Utställning  

i) Skarautställningen 1-2 maj 2016. Avhandlas på nästa ordinarie 

möte. 

ii) Domare till 2016-års utställning. Avhandlas på nästa ordinarie 
möte.  

iii) Utställningsplats 2017. Diskuteras på nästa ordinarie möte. 
 

b) Tävling och prov 
Bengt-Ove beställer priser, men Bargi ligger på is då 
tävlingsresultaten ej hunnit inkomma från TK. 

 

§14-105 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat. 

Inget ärende är av sådan art att det inte kan diskuteras innan protokollet 

är justerat. 

  

§14-106  Nästa möte  

 14/3-15 direkt efter årsmötet hålls konstituerande möte. 

 

§14-107 Mötet avslutas 

 Anette förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet  Justeras (ordf.) Justeras (ledamot) 

 

 

Catharina Ellerström  Anette Johansson Stefan Johansson 

 


