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Protokoll fört Västra distriktets styrelsemöte den 16/6 2016 kl 19.00 
(telefon) 
 
 
Närvarande: Anette Johansson, Jan Karlsson, Ann Gustavsson, Catharina 
Ellerström, Bengt-Ove Bergqvist, Lena Wallin, Stefan Johansson (från § 16-40) 
 
 
§16-36 Mötets öppnande 
 Anette förklarade mötet öppnat. 
 
§16-37 Fastställande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§16-38 Val av justerare  
 Mötet utsåg Jan att jämte Anette justera protokollet.  

 
§16-39 Föregående mötesprotokoll  
 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 .  
§16-40 Rapporter 

a) Ekonomi 

     Kontot 45 251 sek; handkassa 6 553 sek. 

b) Från SLK 
Information om den kollektiva klubbförsäkringen har inkommit.  
 

§16-41 Aktivitetsplanering 
a) Sunes minnesfond 

En prova-på dag viltspår planeras i september i närheten av 

Halmstad. Kostnad: 100 kr/ekipage. Lena kontaktar instruktör och 

bestämmer datum. Catharina kontaktar också viltspårsinstruktör norr 

om Göteborg för att boka tid och plats. Aktiviteten är gratis för 

distriktets medlemmar. I mån av plats kan övriga SLK medlemmar 

delta till självkostnadspris. 

b) Lapphundspromenader 

Höstpromenaden sker traditionsenligt vid Bertilsson stuga. Jan letar 

datum och leder aktiviteten. 

c) BPH 

Västra hade bokat BPH planen i Göteborg den 4 juni. Catharina 

bokar in ytterligare ett datum i höst. 

d) Uppfödarträffar 
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Ann och Anette planerar in den första träffen med AK Lapsk 

 

e) Övrigt 

Diskussion runt prova-på-dag med rallylydnad. 

§16-42 Inkomna skrivelser 
a) SKK FK har bjudit in till kurs den 18 september riktad till de som 

agerar ordförande, kassör eller sekreterare inom SKK organisation.  

Varken Anette eller Stefan kan delta men eventuellt kan Catharina. 

b) Övriga 

Inga övriga skrivelser har inkommit. 

§16-43 Kommittéer 
a) Utställning  

i) Skarautställningen maj 2016 

Diskussion om CUA. Bengt-Ove ska söka NÄKKs CUA 

utbildning. Viktigt att vi följer upp våra sponsorer med tack. 

ii) Utställning 2017 
Stefan ansvarar för att tillsätta två domare och fyra 
ringsekreterare. 

iii) Utställning 2018, är den anmäld? Anette kollar upp. 
 

b) Tävling och prov 
Anette presenterade iden om att arrangera en inofficiell 
rallylydnadstävlig, öppen för alla raser senare i höst. Kunde förläggas 
på Backamo och kanske med möjlighet för BPH beskrivningar 
samtidigt. Diskussionen återupptas på nästa möte. 

 
§16-44 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. 

 

§16-45 Övrigt 

 Inget att avhandla. 

  

§16-46  Nästa möte  

 Telefonmöte 21 juli, 19oo. 

 

§16-47 Mötet avslutas 

 Anette förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

 

Catharina Ellerström  Anette Johansson Jan Karlsson 

(sekr)   (ordf)  (vice odf) 


