
 
SLK Västra distriktet 

 

Protokoll fört vid SLK Västra distriktets årsmöte den 14 mars 2015 

Mötesplats: Backamo 
 

 
§1  Mötets öppnande 

 Anette Johansson hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Justering av röstlängd 
Röstlängd skickades runt för justering. 22 medlemmar och 4 gäster var närvarande vid 

mötet. 

 

§3 Val av justerare tillika rösträknare 

 Till justerare tillika rösträknare valdes Maine Carlsson och Jan Karlsson. 

  

§4  Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

 Fastställdes att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 

§5 Val av årsmötets ordförande 

 Anette Johansson valdes att leda årsmötet. 

 

§6 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

Västra distriktets styrelse anmälde Catharina Ellerström till protokollförare. 

 

§7 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av distriktets medlemmar 

 Årsmötet beslutade att bevilja närvaro- och yttranderätt för samtliga personer vid mötet. 

 

§8 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes av mötet med tillägg om §23 Övriga frågor. 

  

§9 Styrelsens årsredovisning av  

a) Balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse 

Kassör Stefan Johansson föredrog balans och resultaträkning och Pia Turunen 

föredrog revisorernas berättelse. 

b) Verksamhetsberättelse 

Årsmötet tog del av verksamhetsberättelsen för 2014. 

 

§10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om uppkommen vinst eller 

förlust 

Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen samt godkände den under året uppkomna 

vinsten om 687 Sek.  

 

§11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett styrelsen 

 Inga formella uppdrag fanns från föregående årsmöte men de informella 

lapphundspromenaderna tillkom under 2014 som ett direkt resultat av diskussioner som 

hölls i samband med årsmötet för 2013. Mötet diskuterade nu hur dessa promenader 

kunde användas för att få in fler medlemmar i klubben. 



 

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

 Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

 

§13 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

 Distriktets ordförande Anette Johansson presenterade verksamhetsplanen som avser 

2015. Årsmötet godkände verksamhetsplanen. 

 

§14 Beslut om styrelsens förslag till rambudget för verksamhetsåret 2015 

 Kassör Stefan Johansson redogjorde för rambudget för verksamhetsåret 2015. 

 Årsmötet godkände föreslagen rambudget. 

 

§15 Val av ordförande för ett år 

 Valberedningens förslag:  

Anette Johansson  (omval, 1 år) 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.  

 

§16 Val av ordinarie ledamöter 

 Valberedningens förslag: 

 Jan Karlsson  (omval, 2 år) 

 Stefan Johansson (omval, 2 år) 

 Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

  

§17 Val av stadgeenligt antal suppleanter  

 Valberedningens förslag: 

 Ann Gustavsson (omval, 2 år) 

 Bengt-Ove Bergquist (omval, 2 år) 

 Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 

§18 Val av revisorer och revisorssuppleanter 

 Valberedningens förslag av revisorer: 

 Pia Turunen   (omval, 1 år) 

 Maine Carlsson (omval, 1 år) 

 Valberedningens förslag av revisorssuppleanter: 

 Åke Thor  (omval, 1 år) 

 Camilla Granath (omval 1 år) 

 Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 

§19 Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande för förberedelser 

av val vid årsmöte 2016 

 Valberedningens förslag: 

 Marie Lundgren (Sk) (omval, 1 år) 

 Carina Johansson  (omval, 1 år) 

 Carina Bergh  (nyval, 1 år) 

 Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 

§20 Omedelbar justering av punkterna 15 t.o.m. 19 

 Justerarna granskade och godkände punkterna 15 t.o.m. 19. 

 

§21 Förslag på ledamöter till CS att vidarebefordra till SLK/valberedningen 

 Valberedningen önskar förslag på ledamöter till CS då tre platser finns för nyval/omval. 

 Jannike Hallin gav en kort beskrivning om vad CS gör. 

 Förslag på namn kan lämnas direkt till CS valberedning (närvarande via Jan Karlsson). 

   

 



§22 Inkomna motioner 

 Två motioner har inkommit till distriktet: 

a) Från Gunnar Wallin gällande: Tävling om årets veteran – nytt regelförslag. 

Styrelsen förslag: Bifalla. 

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag och motionen skickas därmed 

vidare till CS. 

b) Från Smadar Ulriksen gällande: Årlig prova-på-dag i distriktet med olika aktiviteter 

lämpliga för lapphundar 

Styrelsen förslag: Bifalla 

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

 

§23 Övrigt 

 Frågor och funderingar från närvarande medlemmar: 

a) Oacceptabelt beteende i utställningsringen ska inte premieras. Mötet diskuterade 

hur klubben kan agera så att domaren inte premierar hundar (ffa i championklassen) 

som inte uppför sig i ringen. SLK har redan via CS kontaktat den svenska 

domarkåren i detta ärende. Diskussionen kan också tas upp i samband med den 

inplanerade domarkonferensen 2018. 

b) Hur är avelsläget för våra tre raser? Catharina Ellerström gav en kort uppdatering 

gällande läget för Svensk lapphund. I samband med Riksstämman i maj så kommer 

det att hållas rasmöte för samtliga tre raser och ALLA medlemmar är välkomna att 

delta i dessa möten. 

c) Hemsidan – det är svårt att hitta information. Hade varit väldigt bra om det därför 

fanns en sökfunktion. Många upplever det problematiskt att lägga in bilder – vore 

bra om det tydligt framgick vilken storlek på bilder som hemsidan kan hantera. Bra 

om man som medlem kontaktar WK om man har ett problem. 

d) Var hittar man information om VP-utställningarna? Det framgår inte från hemsidan 

vilka utställningar som under 2015 är VP-utställningar. 

e) Hur kan vi stötta nya valpköpare som inte är vana vid spetsar och deras kynne? 

Många nyblivna lapphundsägare upplever att de inte får rätt hjälp med att träna sina 

hundar och utveckla ett gott samspel. Instruktörerna är inte vana vid spetsar och det 

har förekommit att våra medlemmar t.o.m. har fått förslag om att kastrera sina 

hundar. Kastration kan ALDRIG ersätta sund och korrekt träning. Styrelsen fick 

därför i uppdrag av årsmötet att under verksamhetsåret 2015 titta närmare på denna 

utmaning för att se hur distriktet kan agera för att hjälpa till. 

 

 

§24 Mötet avslutas 

 Mötesordförande och tillika distriktets ordförande Anette Johansson tackar årsmötet för visat 

intresse och avslutar mötet. 

  

 

 

 

 

_____________________________________ _______________________________________ 

Sekreterare    Mötesordförande 

 

 

 

 

 

_____________________________________ _______________________________________ 

Justeras    Justeras 


