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Protokoll för vid Västra distriktets styrelsemöte den 9/2 samt den 
24/2 2016,  
 
Närvarande: Anette Johansson, Anette Lundgren, Ann Gustavsson, Jan Karlsson, 
Bengt-Ove Bergqvist (9/2), Catharina Ellerström, Stefan Johansson, Lena Wallin 
(enbart 9/2 under §15-101). 
 

 
 
§15-95 Mötets öppnande 
 Anette J förklarade mötet öppnat. 
 
§15-96 Fastställande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägget att Lena Wallin, 
som representant för Tankesmedjan, deltar under § 15-101. 

  
§15-97 Val av justerare  

Jan valdes att jämte ordförande och sekreterare justera protokollet. 
 

§15-98 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§15-99 Rapporter 

a) Ekonomi: Konto; 40 366 sek, kassan 3357 sek. Sammanställd 

balansräkning och resultaträkning har skickats till styrelsen och gått 

till revisorerna. Landar nästan på plus minus noll. Förslag till 

rambudget. Handlingarna läggs för beslut till årsmötet 12/3. 

b) Från CS/SLK 

i) Västra har via Ingegärd Sörensson meddelat att våra VP 

utställningar 2016 blir Skara (7 maj) och VaKKs utställning i Backamo 

(augusti). 

ii) CS har löst en ny klubbförsäkring som bland annat omfattar 

utställningar och funktionärer. 

iii) Västras vinnarhundar 2015 är klara. Bengt-Ove har fått listan och 

beställer erforderliga priser. 

 

c) Från ordförandemötet 

Jan rapporterade från mötet om att: 

i) ett nytt datorsystem som ev ska inköpas vilket ska göra 

utställningsanmälningar enklare att använda. Ärendet ska upp på RS. 

ii) Bra recensioner från MyDog.  
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iii) CS budget ska bli mer specificerad. 

 
§15-100 Aktivitetsrapportering och planering 

a) Sunes minnesfond 

Catharina kontaktar instruktör för att planera in ny prova-på-viltspår 

dag under våren. 

b) Sammankomst för Västras uppfödare 

Studiecirkeln – handlingar inskickade till SF. Info i Lapphunden. Tas 

upp på årsmötet. Komplement till SKKs uppfödarutbildning, gamla 

och nya uppfödare möts. Diskuterar raserna, valpköparstöd, 

diskussionsforum, föreläsningar. 

 

§15-101 Information om Tankesmedjan och frågor från den samma 

Lena Wallin berättade om PRs uppdrag baserat på enkäten. Tänkt att 

tankesmedjan ska komma med förslag och material som kan lyfta SLK 

framåt. Johan Haglund är sammankallande. Bildades 30 november. Har 

haft fyra möten. Ska vara klara med förslag till den 20 mars. Lena ställde 

en rad med frågor som styrelsen besvarade. 

  

§15-102 Mötet ajourneras 

 Ordförande ajournerar mötet till 24/2. 

 

§15-103 Mötet återupptas 

 Ordförande avslutar ajourneringen och mötet återupptas. 

 

§15-100 Aktivitetsrapportering och planering, fortsättning 

c) Övrigt 

Catharina bokar BPH dagar för distriktets medlemmar. En under 

våren och en under hösten. 

d)  Vårpromenaden sker i Hunneberg lördagen den 21/5. Ann håller i 

       aktiviteten. 

 

§15-104 Uppföljning från årsmötet 

a) Kontaktträning med hund (cat/bat)  

Föreläsaren kan inte delta den 12 mars. Kan det kopplas till 

uppfödarcirkeln? Anette L bibehåller denna kontakt. Om föredraget 

sker i studiefrämjandets regi har vi bara halva kostnaden för 

föreläsaren.  
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§15-105   Inför årsmötet 2016 

 a) Budget klar (rambudget).  

b) Verksamhetsplan 2016 skrivas av Catharina enligt 2015 års modell 

men med tillägg om uppfödarträffar. 

c) Anette J lägger en sista hand vid verksamhetsberättelsen 2015. 

d) Bengt Ove beställer priser till vinnarna  

e) Valberedningen är igång och arbetar men vi har ännu inte fått deras 

förslag. Valberedningen kommer att närvara vid årsmötet i mars.           

f) Motioner till årsmötet ska inkomma senast lördag denna vecka.  

   Catharina återkopplar till medlem som inkommit med förslag.      

g) Aktivitet: Catharina kollar med ny föreläsare. 

§15-106 Inkomna skrivelser 
a) Från SKK 

i) Medlemsantal SHU 

ii) Nyhetsbrev FK. Styrelsen noterar SKKs nya grundregler och nya 

uppfödarutbildning 

ii) nya auktoriserade domare: Benny Blidh von Schedvin, Samuel 

Carlid, Lisa Molin, samtliga kan nu döma våra tre raser. 

 

b) Övriga 

Inga övriga skrivelser har inkommit. 

 
§15-107 Kommittéer 

a) Utställning  

i) Skara utställningen 2016; en av ringsekreterarna har behövt 
lämna återbud. Catharina kontaktar VaKK för att få nya förslag 
på lämpliga kandidat. 
Stefan informerar om nya utställningshanteraren och 
bakgrunden till varför det gamla byts ut. Just nu kan inte man 
anmäla till vår utställning i maj förrän nya programmet är uppe 
och rullar. Man anmäler sedan via SKK. Detta innebär en ökad 
kostnad om 33 kr per hund. Mötet beslutar därför om nya 
anmälningskostnader för att kompensera för de ökade 
administrativa utgifterna: De nya anmälningsavgifterna blir 
därför 130 kr/valp, 230 kr/veteran och 300 kr för alla övriga 
hundar.  
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Det nya utställningsprogrammet kan inte hantera anmälningar 
till prestationsklass eller ge reducerad pris då man anmäler 
många hundar. Detta måste hanteras manuellt. 
Sponsringen av priser har ännu så länge inte kommit igång. 
Anette J kollar därför med Veronika hur det ser ut i dag med 
befintliga priser och om fler behöver köpas in. 
Bestyrelsen för utställning i Skara: Stefan (kommissarie), 
Catharina (bestyrelse). Ytterligare en person (bestyrelse) ska 
utses.  
Inför utställningen gör vi upp arbetslag och precis som förra 
året annonserar vi efter unga medlemmar som kan tänkas vilja 
hjälpa till. Uppdrag anpassas efter ålder. 

ii) Utställning 2017, vi avvaktar södras årsmöte innan vi 
återupptar diskussionerna om dubbelutställningen. 

iii)  Utställning 2018, måste anmäla plats Skara. Anette J anmäler. 
 

b) Tävling och prov 
Anette L håller i DM i rally, domare fixad. Vinster för varje klass. 
Gällande lydnad behövs ny domare. Stefan tar kontakt med lämplig 
kandidat. 

 
§15-108 Övriga frågor 
 a) Lapphunden nr 1 
 Anette J skrev distriktsspalten till Lapphunden 2016-1. 
 

§15-109 Övrigt 

Mötet diskuterade en kvarstående fråga Lena Wallin och tankesmedjan: 

Vill vi ha riktlinjer från CS på hur distrikten skall fungera? 

Västra distriktets styrelses är av uppfattning att det är distriktsstadgarna 

som styr hur distriktet skall fungera och att det är med ledning av dessa 

som verksamhet i distriktet skall bedrivas. För en helt ny styrelse skulle 

det kunna tänkas vara ett stöd att det fanns någon form av 

vägledningsdokument som talar om när olika dokument skall skickas in 

till CS, t.ex. dokument från distriktens årsmöte, namn på delegater och 

dylikt inför RS. Ett annat ex. är underlag till SKK angående ansökan om 

utställningsplats. Så snarare ett årshjul än riktlinjer. Vår absoluta 

uppfattning är att det är distriktet som skall fatta beslut om hur 

verksamhet i distriktet skall planeras och bedrivas. Vi ser inget behov av 

riktlinjer, det skulle snarare kännas som styrande och begränsande än 

som ett stöd. 

 

§15-110 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat. 
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Mötet beslutade att inget ärende är av sådan art att det inte kan 

diskuteras innan protokollet är justerat. 

 

§15-111  Nästa möte  

 Onsdagen den 2 mars, klockan 18.30. Telefonmöte. 

 

§15-112 Mötet avslutas 

 Anette J förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras  Justeras 

 

 

Catharina Ellerström  Anette Johansson Jan Karlsson 

(sekreterare)  (ordförande) (vice ordförande) 


