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Protokoll fört vid Västra distriktets styrelsemöte den 31/3 2016 
 
 
Närvarande: Lena Wallin, Ann Gustavsson, Jan Karlsson, Catharina Ellerström, 
Bengt-Ove Bergqvist, Anette Johansson, Stefan Johansson 
 
 
 
§16-16 Mötets öppnande 
 Anette hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§16-17 Fastställande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§16-18 Val av justerare 
 Mötet utsåg Lena att jämte ordförande justera protokollet.  

 
§16-19 Föregående mötesprotokoll  
 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 .  
§16-20 Rapporter 

a) Ekonomi: Handkassa: 3458 sek, konto: 35 389 kr.  

Då anmälningsavgiften nu betalas in via SKK erhåller vi inte dessa 

avgifter förrän en vecka efter sista anmälningsdatum. 

b)  Från SLK: Inget inkommit. 

§16-21 Aktivitetsplanering 
a) Sunes minnesfond (prova på viltspår) 

Catharina kollar med instruktör norr om Göteborg. Lena kollar om 

möjlighet finns att arrangera nära Halmstad.  

b) Lapphundspromenader 

Vårpromenaden hålls den 21 maj klockan 11. Information finns på 

hemsidan och i SLK kalendern. Ann ansvarar för aktiviteten. 

Hur får vi snurr på ”privat” anordnade promenader? Ann lägger ut en 

blänkare så ser vi vilket gensvar det blir. 

c) BPH 

Första tillfället 4 juni (Sandens hundskola, Torslanda). Nästa tillfälle 

blir i höst (datum ej tillgängliga ännu). 
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d) Uppfödarcirkeln  

Diskussion runt möjliga datum. Då det redan är mycket inplanerat för 

våren får förmodligen denna aktivitet starta i höst. Catharina kollar 

listan med anmälningar (från årsmötet) där kontaktinformation finns. 

 

§16-22 Uppföljning från årsmötet 

Då förslagen i Malin Widells skrivelse ligger helt i linje med den av 

årsmötet beviljade verksamhetsplanen behövs ingen ytterligare 

uppföljning av skrivelsen. 

§16-23 Inkomna skrivelser 
a) Från SKK 

Inget har inkommit. 

b) Övrigt 

AK Lapsk har kontaktat Västra och erbjudit att komma till distriktet för att ge 

föreläsning, om t ex vallning.  

Mötet tycker det vore bra och trevligt om AK Lapsk kan delta i de planerade 

uppfödarträffarna. Det innebär att samtliga tre AK kan komma att delta. 

Catharina återkopplar till AK Lapsk. 

§16-24 Kommittéer 
a) Utställning  

i) Skarautställningen maj 2016 

a) Fortfarande saknas en ringsekreterare. Anette tar kontakt 

med lämpliga kandidater. Rosetter behöver beställas. 

Diskussion runt bestyrelse. Bengt-Ove kan agera 

kommissarie, Catharina kan ingå i bestyrelsen, men ytterligare 

namn behövs. Ann och Veronika har införskaffat valppriser. 

Royal Canin och Anicura Västra djursjukhuset sponsrar även i 

år. Trevligt om vinstkorgar kan göras. 

ii) Utställning 2017 
Diskussion runt möjliga domare för 2017 års utställning(ar). 
Avvaktar 2016 års utställning för att se om vi ska planera för 
en eller två domare för Skara utställningen. 
Anette tar senare i vår kontakt med Södras nya styrelse 

gällande den planerade dubbelutställningen i Ullared.  

iii) Utställning 2018 
Ingen information har inkommit, Catharina tar åter kontakt med 
CS för att få informationen. 
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iv)       Tävling och prov 

DM Skara 2016: Allt klart för rallylydnaden. Anette Lundgren 
ansvarar för denna del. För lydnad saknas domare. Anette, 
Janne och Lena kollar med lämpliga kandidater. 

 

§16-25 Övrigt 

 a) Delegater till RS 

Mötet utsåg Västras delegater till RS tillika hur delegatrösterna skulle 

fördelas dem emellan: 

Catharina (sammankallande) 3 delegatröster 

Bengt-Ove   2 delegatröster 

Jan   2 delegatröster 

Veronica Eriksson  2 delegatröster 

Catharina kallar till delegatmöte när dokumenten till RS har skickats ut. 

 

§16-26 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. 

  

§16-27  Nästa möte , arbetsmöte  

 19 april, klockan 19oo. Telefonmöte 

 

§16-28 Mötet avslutas 

 Anette förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

 

Catharina Ellerström  Anette Johansson Lena Wallin 

  


