
 
SLK Västra distriktet 

  
 
Protokoll fört vid Västra distriktets styrelsemöte den 21/5 2015 kl 18.30  
 
Närvarande: Bengt-Ove Bergquist, Catharina Ellerström, Ann Gustavsson, Anette 
Johansson, Stefan Johansson 
Anmäld frånvaro: Jan Karlsson, Anette Lundgren 
 
 
 
§15-28 Mötets öppnande 
 Anette J hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§15-29 Fastställande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
  
§15-30 Val av justerare  

Mötet utsåg Ann att jämte ordförande och sekreterare justera protokollet. 
 

§15-31 Föregående mötesprotokoll  
 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 .  
§15-32 Rapporter 

a) Ekonomi 

a. På kontot: 43766 sek, i handkassa: 3758 sek. 

b) Från SLK 

a. Enda inkommande har varit ett SKK CS protokoll för 

kännedom. 

b. Anette J förhörde sig om det fanns något som hon skulle ta 

med sig till det planerade ordförande mötet nästa vecka. 

§15-33 Aktivitetsplanering 
a) Sunes minnesfond 

Catharina kollar upp med redan vidtalad instruktör vilka datum som 

skulle kunna bokas in för prova-på viltspår för Västras medlemmar. 

För 2015 avsätts upp till 3000 kr för denna aktivitet. 

b) Lapphundspromenader i Västra 

Ann rapporterade från årets första och lyckade lapphundspromenad. 

Anette J går ut med information om att vi nu drar igång 

promenaderna på samma sätt som under förra året. 
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c) Vad kan Västra göra för distriktets uppfödare? 

Diskussion om möjligheten att anordna uppfödarträffar i distriktet och 

hur de skulle kunna utformas. 

 

 

§15-34 Uppföljning från årsmötet 

a) Årlig prova-på-dag. 

Bordlades. 

b) Hjälp med hundmöten-träning 

      Bordlades. 

§15-35 Inkomna skrivelser 
a) Från SKK  

Enbart SKK CS protokoll. 

§15-36 Kommittéer 
a) Utställning  

i) Skarautställningen 1-2 maj 2015 

Arrangemanget fungerade bra. Vi sålde 21 rosetter och har 45 

rosetter kvar. Diskussion runt att sambeställa rosetter med 

annat distrikt för att minska kostanden för dem. Kan vi pynta 

BIS-priserna ytterligare till 2016 års utställning?! Diskussion 

runt nummerlappar. Mötet kom fram till att det fanns vinster 

med att fortsätta dela ut dem på plats till utställarna. 

ii) Domare till 2016-års utställning  
Mötet uppdrog till Anette J att kontakta domare för att boka in 
dem till 2016 års utställning i Skara. Två domare kommer att 
kontaktas. Lista över lokala och lämpliga ringsekreterare har 
upprättats. 

iii) Utställningsplats 2017 
Skara under våren samt nära Ullared under hösten. Anette J 
kontaktar Södra senare i år för diskussion runt 
höstutställningen 2017. 

b) Tävling och prov 
Bordlades. 

 
 

§15-37 Övrigt  
 Anette J skriver texten till Västras spalt gällande Lapphunden nr 2. 
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§15-38 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat. 

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

är justerat. 

  

§15-39  Nästa möte  

 Preliminärt den 2 juli klockan 18.30 (telefonmöte). 

  

§15-40 Mötet avslutas 

 Anette J förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

 

 

 

Catharina Ellerström  Anette Johansson Ann Gustavsson 

(sekreterare)  (ordförande) (suppleant) 


