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Protokoll fört vid Västra distriktets styrelsemöte den 24/11 2016 
(telefon) 
 
Närvarande: 
Anette Johansson, Stefan Johansson, Bengt-Ove Bergqvist, Ann Gustavsson, Jan 
Karlsson, Lena Wallin, Catharina Ellerström 
 
 
§16-68 Mötets öppnande 
 Anette förklarade mötet öppnat. 
  
§16-69 Fastställande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
   
§16-70 Val av justerare  
 Mötet valde Jan att jämte ordförande justera protokollet. 

 
§16-71 Föregående mötesprotokoll  

Före gående mötesprotokoll godkändes varefter det lades till 
handlingarna. 

 .  
§16-72 Rapporter 

a) Ekonomi 

Konto 40 957 sek, handkassa 495 sek. 

b) Från SLK CS, inklusive ordförandemöten 

i) Inkommit mejl från CS gällande distriktens FB grupper med 

direktiv om att distriktens grupper ska förändras till sidor:  

Mötet konstaterar att Västra distriktet har följt direktiven. Ann 

och Anette ansvara nu för distriktets nya sida. 

ii) Ordförandemötet:  

Alf Andersson, SKK deltog i ordförandemötet. Diskussion om 

hur man skulle gå vidare, dock inga detaljer. Distrikten 

behöver hålla årsmöte 2017 och man önskar att distrikten 

arrangerar 2017 års utställningar. Distrikten fick redovisa för 

sin budget. Direktiv från CS att FB grupperna skulle förändras 

från grupper till sidor. Informationsmöte inplanerat den 10 

december. 
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§16-73 Inkomna skrivelser 
a) Från SKK 

Inga skrivelser har inkommit från SKK. 

b) Övriga 

Inga övriga skrivelser har inkommit. 

 

§16-74 Årsmöte 

Västra distriktet kommer att hålla årsmöte den 29 januari i Backamo. Då 

ska verksamhetsberättelse och bokslut för 2016 presenteras. Inga nyval 

ska göras. Mötet diskuterade därför frågor gällande t ex vem som 

tecknar firma efter årsmöte, kan kassören agera kassör fram till 

årsmötet, när ska Västra lämna över till nya organisationen? 

§16-75 Kommittéer 
a) Utställning 2017: 

SKK och SLK CS ser gärna att utställningarna 2017 genomförs. 

Styrelse var positivt inställda till att genomföra utställningen men vill    
dock ha svar på ett antal frågeställningar innan slutgiltigt beslut fattas. 
Då utställningen skulle genomförs innan den nya organisationen 

genomförts men efter Västras årsmöte, har då Västra distriktet rätten 

att fatta alla beslut som rör utställningen, om inte, vem har det då? 

Mötet uppdrog därför till Anette i hennes egenskap av ordförande att 

kontakta CS för att få svar på mötets frågor. 

 
§16-76 Övrigt  

a) MyDog 
PR har varit i kontakt med Jan. SLK kommer ha en monter på MyDog 
men PR undrar om Västra distriktet kan ta ansvar för montern. 
Då ingen i styrelsen har möjlighet att hantera detta beslöt mötet att 
Jan, som distriktets PR kontaktperson, undersöker om det finns 
medlemmar i distriktet som kan engagera sig i montern. 
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§16-77 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat. 

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

är justerat. 

 

§16-78  Nästa möte  

  Beslutas senare, 

 

§16-79 Mötet avslutas 

 Anette förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

 

 

 

 

Catharina Ellerström  Anette Johansson Jan Karlsson 

(sekr)   (ordf)  (vice ordf) 

  

 


