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Protokoll fört Västra distriktets styrelsemöte den 12/12 2016 
(telefon) 
 
 
Närvarande: Anette Johansson, Stefan Johansson, Jan Karlsson, Ann Gustavsson, 
Catharina Ellerström, Bengt-Ove Bergqvist, Lena Wallin 

 
 
 
§16-80 Mötets öppnande 
 Anette förklarade mötet öppnat. 
  
§16-81 Fastställande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
  
§16-82 Val av justerare  
 Mötet utsåg Bengt-Ove att jämte ordförande justera protokollet. 

 
§16-83 Föregående mötesprotokoll  
 Bordlades. 
 .  
§16-84 Rapporter 

a) Ekonomi 

Oförändrad. 

b) Från SLK CS, inklusive informationsmötet i Knivsta den 10 december 

i) Mejl har inkommit från CS med svar på de frågor som Västras 

styrelse hade ställt till CS gällande distrikten och deras arbete 

framöver. 

Svaren var så tydliga som man kan förvänta sig under rådande 

omorganisationsarbete. CS har även meddelat då frågor & 

svar var allmängiltiga så kommer de att skickas ut till samtliga 

distrikt för information. 

ii) Informationsmötet i Knivsta  

Mötet konstaterade att det fanns viss förvirring rörande vem 

som deltog i mötet som Västra distriktets representant. Dock 

fanns tre styrelsemedlemmar på plats, Lena, Jan och 

Catharina. De återgav sina intryck och summeringar från mötet 

med fokus på det som berör distriktens arbete och framtid.  
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Mötet beslutade att Västra gör en skrivelse till CS på hur man 

ser på distriktens framtid och förslag på hur man kan gå vidare 

med de lokala aktiviteterna. Mötet uppdrog åt Anette & Stefan 

att författa skrivelsen. 

Skriftliga mötesanteckningar från mötet i Knivsta ska läggas ut 

på SLKs hemsida så fort de är klara.  

§16-85 Inkomna skrivelser 
a) Från SKK 

Anette har fått samtal från Ove Johansson för diskussion och 

uppdatering om omorganisationen av SLK.  

 

§16-87 Årsmöte 

Årsmötet 2017 kommer att hållas enligt gängse rutiner och nuvarande 

stadgar. Catharina skriver ihop verksamhetsberättelsen för 2016 och 

Stefan gör den ekonomiska rapporten. Verksamhetsplan för 2017 ska 

författas. 

Gällande styrelsen så har Anette sedan länge varit tydlig med att hon 

ämnar lämna styrelsen. En helt ny kandidat till ordförandeposten måste 

därmed tas fram. Ytterligare två ledamotsplatser är uppe till omval/nyval: 

Jan meddelade att han inte ställer upp för omval. Stefan ställer därmed 

sig till distriktets förfogande och är tillgänglig för omval. Övriga ledamöter 

i styrelsen har alla ett år kvar av sin mandatperiod. 

 Anette tar kontakt med valberedningen så att de kan inleda sitt arbete. 

Priser för 2016 tas upp vid nästa möte, men kan bli lite tight att få in alla 

sammanställningar innan årsmötet. Eventuellt så får de skickas ut i 

efterhand. 

§16-88 Kommittéer 
a) Utställning 2017 

i) Skara 

Diskussion om vilka domare som skulle kunna tillfrågas. Även denna 

gång försöker distriktet först finna domare med lokal förankring. 

Stefan, Catharina och Lena kommer att i nämnd ordning kontakta 

eventuella domarkandidater. Fyra ringsekreterare ska också 

tillfrågas, vilket Anette gör. Innan kontrakt skrivs måste dock distriktet 

har fått svar från CS (se §16-84). 

ii) Ullaredutställningen 
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På förekommen anledning påtalar mötet att Västra har sedan 

länge meddelat att man inte avser att arrangera 

höstutställningen i Ullared och att detta har kommunicerats 

tydligt både till Södras styrelse och till CS. 

 
§16-89 Övrigt  
 Allmän diskussion om förfarandet då man sitter på flera poster i SLK. 
  
  
§16-90 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat. 

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

diskuteras innan protokollet är justerat. 

  

§16-91  Nästa möte  

 Preliminärt torsdagen den 30 december, klockan 19.30. 

 

§16-92 Mötet avslutas 

 Anette förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

 

 

Catharina Ellerström  Anette Johansson Bengt-Ove Bergqvist 

(sekreterare)  (ordförande) (ledamot) 

  

 


