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Protokoll fört vid Västra distriktets styrelsemöte den 12/1 2017 
(telefon) 
 
Närvarande: Anette Johansson, Stefan Johansson, Jan Karlsson, Lena Wallin, 
Catharina Ellerström, Ann Gustavsson (från §99) 
Anmäld frånvaro: Bengt-Ove Bergqvist 
 
 
§16-93 Mötets öppnande 
 Anette förklarade mötet öppnat. 
   
§16-94 Fastställande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
   
§16-95 Val av justerare  
 Mötet utsåg Stefan att jämte ordförande justera protokollet. 
  
§16-96 Föregående mötesprotokoll (161124 samt 161212) 
 Båda protokollen godkändes varefter de lades till handlingarn, 
 .  
§16-97 Rapporter 

a) Ekonomi 

Oförändrat sen senaste mötet.  

b) Från SLK HuS 

Via ordförandegruppens FB har det inkommit information om den 

extra riksstämman i februari. Distriktet behöver utse delegater och 

informera HuS senast den 20 januari vilka som kommer att 

representera distriktet. 

§16-98 Inkomna skrivelser 
 Inga övriga skrivelser har inkommit. 

 

§16-99 Inför årsmötet, 28 januari. Klockan 13.00 

a) Praktisk planering, inklusive priser.  

Catharina kollar med Bengt-Ove gällande priser. Stefan kontaktar 

Ingegerd för att se om sammanställningen för 2016 års vinnare hunnit 

bli klar. Anette beställer planka och fixar även övriga inköp förutom 

dessert, som Catharina fixar. 

b) Förslag på mötesordförande.  

Jan kontaktar Gunnar Wallin för förfrågan. 
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c) Mötesinformation 

Ann lägger ut information om årsmötet på SLKs hemsida och på FB-

sidan. 

d) Verksamhetsberättelse 

Catharina sammanställer verksamhetsberättelsen.  

e) Verksamhetsplan 2017 

Mötet beslutade att föreslå: Utställning, DM, 

promenad vår & höst, BPH, Viltspår. Catharina sammanställer 

förslaget. 

f) Ekonomisk rapport 

Stefan jobbar med den ekonomiska rapporten. 

g) Budgetförslag 

Stefan gör ny budget i balans. Diskussion runt hur man ska hantera 

kostnaderna för delegaterna till extrastämman då distriktet inte styr 

över utgiften. 

h) Inkomna motioner 

Inga motioner har inkommit. 

i) Övrigt 

Anette redogjorde för återkoppling med valberedningen (Carina        

Bergek). 

§16-100 Kommittéer 
a) Utställning 2017 

i) Domare 

ii) Ringsekreterare 

iii) Plats 

iv) Sponsring 

Bordlades. 

 
§16-101 Övrigt  

a) Delegater till den extrainkallade riksstämman 
Mötet utsåg Jan som sammankallande för delegaterna och han ska 
meddela HuS senast den 20/1 vilka Västras delegater blir. 
Mötet diskutera delegatuppdraget och vikten av att rösta i distriktets 
namn. Vidare diskuterades delegatkandidater utöver representanter 
från distriktsstyrelsen. 

b) Skrivelsen gällande distriktens aktiviteter till HuS skickades aldrig in 
då bedömningen gjordes att den skulle inkomma försent i processen. 
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§16-102 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat. 

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

är justerat. 

 

§16-103  Nästa möte  

 Nästa möte blir det konstituerande mötet efter årsmötet. 

 

§16-104 Mötet avslutas 

 Anette förklarade mötet avslutat. 

  

 

 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

 

Catharina Ellerström  Anette Johansson Stefan Johansson 

(sekreterare)  (ordförande) (kassör) 


