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Protokoll fört vid  Västra distriktets styrelsemöte den 1/8 2016 kl 
19.30 (telefon) 
 
Närvarande: Anette Johansson, Stefan Johansson, Jan Karlsson, Ann Gustavsson, 
Catharina Ellerström, Bengt-Ove Bergqvist, Lena Wallin  
 
§16-48 Mötets öppnande 
 Anette hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§16-49 Fastställande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§16-50 Val av justerare  

Mötet utsåg Ann att jämte ordförande justera protokollet. 
 

§16-51 Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll godkändes varefter det lades till 
handlingarna. 

 .  
§16-52 Rapporter 

a) Ekonomi 

Det finns 49 127 kr på kontot; 495 kr i handkassan. 

b) Från SLK CS 

Anette återgav vad som förmedlats vid ordförande-mötet samt vad 

som diskuterades då. SLK CS har fått direktiv från SKK om att 

klubben måste omorganiseras. Den givna tidsramen för detta är 

tämligen snäv.  

§16-53 Aktivitetsplanering 
a) Sunes minnesfond 

Lena kontaktar instruktören i Halmstad för att bestämma datum för 

prova-på-viltspår i Halmstad-trakten. Catharina kontaktar instruktör 

norr om Göteborg (Vättlefjäll) för prova-på-viltspår norr om Göteborg. 

b) Lapphundspromenader 

Jan tittar på datum för denna aktivitet.  

c) BPH 

Catharina bokar BPH-plan för Västras medlemmar i höst. 

d) Uppfödarträffarna 

Då det i dagsläget är oklart huruvida distrikten kommer att kvarstå, 

och i så fall i vilken form, beslutade mötet att avvakta med denna  
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aktivitet då den innebär signifikanta kostnader och arbetsinsatser.  

e) Övrigt 

På förra mötet i juli diskuterades om Västra skulle arrangera en 

inofficiell rallylydnadstävling. På grund av de rådande 

omständigheterna beslutade mötet att distriktet i nuläget inte ska 

arrangera denna aktivitet. 

§16-54 Inkomna skrivelser 
a) Från SKK 

i) SKK uppmanar specialklubbarna till anordna BPH-dagar 

ii) Nya auktoriserade exteriördomare för våra raser 

b) Övriga 

Inga övriga skrivelser har inkommit. 

§16-55 Kommittéer 
a) Utställning  

i) Utställning 2017 
Mötet beslutade att avvakta med att anlita domare & 
ringsekreterare tills att distriktens situation och framtid blir 
klarare. 

ii) Utställning 2018 
Bordlades. 

b) Tävling och prov 
Bordlades. 

§16-56 Övrigt  
 Diskussion om enklare aktivitet senare i höst i distriktet. 

 

§16-57 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. 

  

§16-58  Nästa möte  

Beslutas senare enligt sedvanliga rutiner. 

 

§16-59 Mötet avslutas 

 Anette förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justeras   Justeras 

 

 

Catharina E  Anette J   Ann G 


