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Protokoll fört vid Västra distriktets styrelsemöte den 2/7 2015 kl 18.30  
 
Närvarande: 
Ann Gustavsson 
Anette Johansson 
Stefan Johansson 
Jan Karlsson 
Anette Lundgren 
Catharina Ellerström 
 
 
 
 
§15-41 Mötets öppnande 
 Anette J hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§15-42 Fastställande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§15-43 Val av justerare  

Mötet valde Anette L till att justera protokollet jämte ordförande och 
sekreterare. 
 

§15-44  Föregående mötesprotokoll  
  Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
  
 .  
§15-45 Rapporter 

a) Ekonomi 

43766 sek finns på kontot, 3758 sek i handkassan 

b) Från SLK 

Anette J åter rapporterade från ordförandemötet den 26/5: Vi behöver 

aktivera vår mejl (vastra@slk.nu); Mötet utsåg Catharina till att ansvara 

för inkommande mejl. Hemsidan, ska uppdateras. BPH diskuterades. UK 

behöver kanske integreras i annan kommittee. TK behöver fler som 

jobbar. Diskussioner runt årsboken. Nästa möte inplanerat till den 9/9.  

 

§15-46 Aktivitetsplanering 

a) Sunes minnesfond 

Vi behöver fler datum i höst då styrelsemedlemmarna kan hålla i 

viltspårsaktivitet. Meddela lämpliga datum till Catharina som sedan  
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bokar in instruktör. Vi tänker oss tre olika datum i höst (max 5 hundar 

per tillfällen). Aktiviteten vänder sig främst till de som inte tidigare har 

någon större erfarenhet av viltspår. Aktiviteten kommer att vara gratis 

för deltagarna. 

b) Lapphundspromenader 

Vi siktar på att komma igång med dessa efter sommaruppehållet. 

c) Övrigt 

Inkommande förfrågan från PR gällande eventuell monter i samband 

med att ungdoms SM i agility arrangeras på GMBK i augusti. Mötet 

diskuterade föreslaget och kom fram till att VaKKs utställning på 

Backamo senare i augusti förmodligen skulle vara ett bättre forum att 

satsa på. Jan tar detta förslag tillbaka till PR. 

 

§15-47 Uppföljning från årsmötet 

a) Anette L kontaktar Smadar gällande aktivitetsdagen i höst. Mötet 

diskuterade lämplig plats och föreslår Backamo. Stefan ansvarar för 

kontakten med Backamo. 

b) Anette L kontaktar instruktör i Munkedal gällande kontaktträning med 

hund (cut/but). För denna aktivitet kommer vi att tillämpa en 

anmälningsavgift (självkostnadspris). 

 

§15-48 Inkomna skrivelser 
a) Från SKK 

Inga skrivelser har inkommit. 

b) Övriga 

Inga skrivelser har inkommit. 

§15-49 Kommittéer 
a) Utställning  

i) Domare och ringsekreterare till 2016-års utställning  
Lisa Mohlin är tillfrågad om hon kan döma Flh. 
Ann-Christine Edoff ska tillfrågas om hon kan döma Lapsk och 
Slh. 

ii) Utställningsplats 2017 
Ingen ny information. 

b) Tävling och prov 
Bordlades. 
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§15-50 Övriga frågor 

a) Lapphunden nr 3  
Anette L skriver Västars spalt till LH nr 3 (manusstopp 3/8). 
 

§15-51 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat. 

Mötet beslutade att inget ärende är av sådan art att det inte kan 

diskuteras innan protokollet är justerat. 

  

§15-52  Nästa möte  

 Preliminärt den 26/8, klockan 18.30. 

 

§15-53 Mötet avslutas 

 Anette J förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet Justeras  Justeras 

 

 

 

 

Catharina Ellerström Anette Johansson Anette Lundgren 


