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Protokoll fört vid Västra distriktets styrelsemöte den 23/4 2015 kl. 18.30  
 
Närvarande:  
Catharina Ellerström 
Ann Gustavsson 
Anette Johansson 
Stefan Johansson 
Jan Karlsson 
Anette Lundgren 
 
§15-15 Mötets öppnande 
 Anette J hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§15-16 Fastställande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§15-17 Val av justerare  

Mötet utsåg Anette L att jämte ordförande och sekreterare justera 
protokollet. 
 

§15-18  Föregående mötesprotokoll  
 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 .  
§15-19 Rapporter 

a) Ekonomi 

Konto: 49 313 sek 

Kassa: 635 sek 

b) Från SLK 

a) Rapport från ordförande gällande kurs för bestyrelse. Nytt sedan 

2014 är att efter utställning ska en utställningsrapport skickas in till 

SKK. 

b) Ny domare auktoriserad på Flh 

c) Uppdaterad medlemslista för Svensk hundungdom 

 

§15-20 Aktivitetsplanering 
a) Sunes minnesfond 

Bordläggs till nästa möte. 

b) Lapphundspromenader 

Bordläggs till nästa möte. 

c) Övrigt 

Bordläggs till nästa möte. 
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§15-21 Uppföljning från årsmötet 

a) Kurs för nyblivna hundägare och övrig medlemmar som vill ha lite 

extra hjälp med hundträning, t.ex. vid hundmöten. 

Anette L undersöker om vi kan arrangera detta till självkostnadspris. 

Bra förslag på kunnig kursgivare finns. 

b) Återkommande aktivitetsdag. Anette L kontaktar Smadar för vidare 

planering 

  

§15-22 Inkomna skrivelser 
a) Från SKK  

Ingen skrivelse har inkommit sedan förra mötet. 

§15-23 Kommittéer 
a) Utställning  

i) Följande utställningar räknas som Västras VP utställningar: 

SLKs utställning i Skara i maj samt VaKKs utställning i 

Backamo under augusti. 

 

ii) Skarautställningen: 

Nu exakt 90 hundar anmälda samt 23 valpar. 

Domaren, Liz-Beth Liljeqvist har sagt ja till att döma 90 hundar. 

SKK har därefter givit Västra dispens för att ha 90 hundar på 

en domare. 

Lisa Molin kommer att döma valparna. 

Sent återbud från en av ringsekreterarna. Catharina kollar med 

VaKK om de kan ge oss förslag på nya kandidater. 

Bestyrelse: Stefan, Catharina och Marie Lundgren. 

Utställningskommissarie: Anette J 

 

iii) Domare till 2016-års utställning 
Försäkra oss om att vi har en reservdomare inbokad. 
 

iv) Utställningsplats 2017  
Bordlades till nästa möte. 
 

b) Tävling och prov  
För få anmälningar, därför inställt. 
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§15-24 Riksstämman 2015 
a) Baserat på Västras medlemsantal vid utgången av 2014 ska Västra 

ha nio delegater. Följande personer kommer att representera 
distriktet som delegater vid RS: 
Anette Johansson (x2) 
Stefan Johansson 
Catharina Ellerström 
Ann Gustavsson 
Anette Lundgren 
Bengt-Ove Bergqvist 
Veronica Ericsson 
Pia Turunen 

b) 2000 sek avsätts för delegaternas utgifter.  
 

 

§15-25 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat. 

Inget ärende är av sådan art att det ej får diskuteras innan protokollet är 

justerat. 

  

§15-26  Nästa möte  

Torsdagen den 21 maj, klockan 18.30. Telefonmöte.  

 

§15-27 Mötet avslutas 

 Anette förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

 

 

Catharina Ellerström  Anette Johansson Anette Lundgren 

(sekreterare)  (ordförande) (ledamot) 


