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Protokoll fört vid Västra distriktets styrelsemöte den 26/8 2015  
 
 
Närvarande: Ann Gustavsson, Jan Karlsson, Stefan Johansson, Catharina 
Ellerström 
Anmäld frånvaro: Bengt-Ove Bergquist, Anette Lundgren samt Anette Johansson 
(kort varsel pga larm) 
 
 
 
§15-54 Mötets öppnande 
 Vice ordförande, Jan hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§15-55 Fastställande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
  
§15-56 Val av justerare  

Mötet utsåg Stefan att jämte vice ordförande och sekreterare justera 
protokollet. 
 

§15-57  Föregående mötesprotokoll  
  Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
   
§15-58 Rapporter 

a) Ekonomi 

Kassören har precis betalt för den klubbförsäkring som distriktet 

måste ha men i övrigt inga stora förändringar. På kontot finns i dag 

43 196 kr och i handkassan finns 3 688 kr.  

b) Från CS 

Bordlades. 

c) Från ordförandemötet  

Bordlades. 

§15-59 Aktivitetsplanering 
a) Sunes minnesfond 

Tyvärr har den instruktör som var vidtalad att hålla våra  

prova-på-dagar för viltspår skadat sig och kan inte hålla den typ av 

kurser under hösten. Ann och Catharina försöker hitta någon 

alternativ lösning.  
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b) Lapphundspromenader  

Jan och Stefan ansvarar för den traditionella Delsjö-promenaden i 

oktober. Annonsering kommer att ske via SLKs hemsida och via vår 

FB grupp. 

c) BPH den 19/9 

Distriktet står värd för BPH den 19 september på Sandens hundskola 

utanför Torslanda. Pga. återbud finns en plats kvar. 

d) Sammankomst för Västras uppfödare 

Diskussion runt upplägg, lokal och möjliga datum. Följs upp på nästa 

styrelsemöte. 

 

§15-60 Uppföljning från årsmötet 

a) Aktivitetsdag i Backamo den 26 september  

Backamo bokat. Rum för övernattning bokar man själv (200 kr/natt för 

sängplats i dubbelrum). Anette J är i kontakt med Smadar Ulriksen 

gällande aktiviteterna. 

b) Kontaktträning med hund (cut/but) 

Bordlades. 

§15-61 Inkomna skrivelser 
a) Från SKK 

Två nya exteriördomare har auktoriserats. Lisa Molin (Flh) samt 

Christina Bjerstedt Ohlsson (Slh). 

§15-62 Kommittéer 
a) Utställning  

i) Gällande Skara utställningen 2016 så har Ann-Chaterine Edoff 
tackat ja till att döma Slh och Lapsk. Lisa Molin har tackat ja till 
att döma Flh. 

ii) Utställningsplats 2017, bordlades. 
iii) Tävling och prov, bordlades. 

 
 

§15-63 Övriga frågor 
a) Lapphunden nr 4 (manusstopp 19/10) 

Ann skriver Västras spalt denna gång. 
b) Efter förra styrelsemötet återkopplade Jan till PR och framförde att vi 

tyckte att VaKKs utställning på Backamo förmodligen var mer lämpad 
för en PR aktivitet än den föreslagna på GMBK. PR har inte 
återkommit i frågan. 
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c) Förslag om att ha PR aktivitet i samband med Bondens dag på 
Backamo (första helgen i september) har inkommit. Vore lämpligt att 
för upp som möjlig samaktivitet med PR 2016. 
 

§15-64 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. 

 

§15-65  Nästa möte  

 Beslutas senare via styrelsens FB grupp. 

 

§15-66 Mötet avslutas 

 Jan förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

 

 

 

 

Catharina Ellerström  Jan Karlsson Stefan Johansson 

 


