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§15-113 Mötets öppnande 
 Anette J förklarade mötet öppnat. 
 
§15-114 Fastställande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§15-115 Val av justerare  
 Mötet utsåg Ann att jämte ordförande justera protokollet. 

 
§15-116 Föregående mötesprotokoll 

Mötet godkände föregående mötesprotokoll som sedan lades till 
handlingarna. 

 
§15-117 Inkomna motioner inför årsmötet 
 1. Lena Wallins motion: 

Avslag (enig styrelse): Motivering – Det ligger i CS uppdrag att planera 
för, tillika att äska medel för fysiska möten. Det är CS uppgift att lägga 
fram ett budgetförslag till delegaterna vid RS och det är delegaterna som 
vid RS tar ställning till det av CS lagda budgetförslaget. Västra distriktets 
styrelse ser därför det inte som möjligt att bifalla denna motion. 
Mötet är helt eniga med motionären om vikten att CS har möjlighet till 
fysiska möte. 
2. Pia Söderlunds motion:  
Västra distriktets styrelse föreslår avslag med följande motivering: 
Västra distriktet är ett välfungerande distrikt med en stabil ekonomi och 
med bredd i verksamheten. Att som föreslås i motionen låta en 
centralstyrelse ersätta kraften av 6 styrelser med god geografisk 
spridning över landet anser vi vara förödande för Svenska 
Lapphundklubben. Vi har i västra distriktet över ett antal år tillsammans 
genomfört såväl mindre som större arrangemang med stort stöd av 
distriktets medlemmar. Aktiviteter som vi tillsammans med medlemmarna 
i distriktet kunnat bestämma över och forma utifrån såväl tid som 
resurser. Vi finner det osannolikt att detta skulle kunna ske på samma 
sätt om mandatet att fatta beslut om tid och resurser centraliseras. Det vi 
ser framför oss är en tydlig likriktning   
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där distriktens möjlighet att själva få forma sitt distrikt går om intet.  
Vidare tas det i motionen upp vem som har möjlighet att rösta vid 
riksstämman. I motionen nämns som fördelar med förslaget att en 
årsmötesorganisation ger samtliga medlemmar möjlighet att få rösträtt 
och att detta skulle öka engagemanget och bidra till att fler personer 
kommer till mötet och gör sin röst hörd. Styrelsen är av uppfattningen att 
i den nuvarande organisationen, där medlemmar har möjlighet att resa 
betydligt kortare väg för att kunna uttrycka på vilket sätt man som enskild 
medlem vill forma sitt distrikt är en bättre väg att gå för att få fler 
människor engagerade. Detta är något som tydligt kan påvisas om vi 
blickar bakåt till den tid då västra distriktet inte fanns. Det geografiska 
området sträckte sig då ifrån Skåne i söder till Dalsland i norr och antalet 
som kom på årsmötet var betydligt färre än de medlemmar som deltagit 
vid årsmöten i Västra distriktet sedan dess. I motionen finns en viss 
underton av kritik kring hur distriktets delegater utses. Detta kan man 
tycka mycket om men det är dock så att det är styrelsens uppdrag att 
utse delegater och medlemmarnas uppdrag att rösta in de personer som 
man vill besätta styrelsen med. Som medlem har man alltså möjlighet att 
påverka vilken riktning som Västra distriktet skall ta. 
Som avslutning kan vi för tydlighetens skull säga att nuvarande styrelse 
är helt enig i att föreslå årsmötet att avslå den motion som vi anser har 
som syfte att lägga ner och avveckla Västra distriktet. 
 
3. Malin Widells motion: 
Inkom för sent, men tas upp som inkommen skrivelse på årsmötet. 

 
§15-118 Praktiskt upplägg inför årsmötet 
 Priser är beställda av Bengt-Ove och ska komma i god tid inför årsmötet. 

Ingen information/anmälan om uppflyttningspriser har inkommit till 
styrelsen. 

 Anette beställer mat (planka). 
 Stefan kollar kok- och diskmöjligheter. 
 Catharina fixar tårtor till efterrätt. 
 Anette handlar kaffe, mjölk samt dricka till maten. 
 Mat serveras från halv tre. 
 
§15-119 Aktivitet i samband med årsmötet 

Då ingen av de två tilltänkta föreläsarna har möjlighet att delta den 12 
mars så nöjer vi oss denna gång på att bjuda på mat och trevliga 
diskussioner i samband med årsmötet. 

 
§15-120      Övrigt 

 a) Möjliga datum för BPH diskuterades. Catharina kollar med VaKK. 

 b) Ann återgav information som inkommit från Studiefrämjandet. 
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c) Stefan gav en kort uppdatering om arbetet med det nya 

utställningsprogrammet (gäller anmälning till SLK utställningar genom 

SKKs internettjänst). 

 d) Inkommande nyhetsbrev från SKKs FK. 

 

§15-121 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat. 

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

är justerat. 

 

§15-122 Mötet avslutas 

 Anette J förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

 

 

Catharina Ellerström  Anette Johansson Ann Gustavsson 


