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Verksamhetsberättelse för SLKs Västra distrikt år 2016 
 

Styrelsen har under året bestått av: 

Anette Johansson  Ordförande   

Jan Carlsson   Vice ordförande  

Catharina Ellerström  Sekreterare 

Stefan Johansson  Kassör 

Ann Gustavsson  Ledamot 

Bengt-Ove Bergqvist  Suppleant 

Lena Wallin   Suppleant  

 

Pia Turunen   Revisor 

Maine Carlsson  Revisor 

Åke Thor   Revisorssuppleant 

Pernilla Granath  Revisorssuppleant 

Carina Bergek   Valberedning (Sk)  

Carina Johnsson  Valberedning 

Anna-Karin Olsson  Valberedning 

 

Medlemsantal 

Medlemsantalet uppgick den 31 december till 239 medlemmar i distriktet fördelat som 175 

fullbetalande, 23 familjemedlemmar samt 41 gratismedlemmar. 

 

Sammanträden/Styrelsearbete 

Styrelsen har genomfört ett konstituerande möte samt åtta styrelsemöten under året. Samtliga 

möten var protokollförda och finns tillgängliga på SLKs hemsida under Västra distriktet. 

 

Aktiviteter MyDog2016 

Bemanning av rasmontern för MyDog genomfördes den 7-10 januari 2016 som ett 

samarrangemang mellan SLK PR och Västra distriktet. Flera av distriktets medlemmar deltog 

i monterarbetet för att visa upp våra tre raser för allmänheten.  

 

 
Presentation av lapsk vallhund i montern 
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DM & utställning 

Årets distriktsutställning hölls den 7e maj upp på brukshundsklubben i Skara. Även i år var 

det anmälda antalet hundar så högt att dubbla ringar anordnades. De finska lapphundarna 

dömdes av Lisa Mohlin medan Anne-Chaterine Edoff dömde lapsk vallhund och svensk 

lapphund. 

DM arrangerades dagen innan utställningen då ekipagen tävlade i lydnad och i rallylydnad. 

 

Promenader 

Styrelsen arrangerade två promenader – den första var uppe i Vänersborgstrakten i maj. Den 

andra promenaden hölls under hösten på ” med samling vid Bertilssons stuga för en 

gemensam promenad runt Delsjön.  

 

BPH 

Vid två tillfällen har distriktet samarrangerat BPH för distriktets medlemmar, först den 4 juni 

ute i Torslanda (med VaKK) och sedan den 2a oktober utanför Borås (med SÄKK).  

 

Viltspår 

Lördagen den 1 oktober hölls en prova-på-dag viltspår utanför Halmstad där Hasse Norling 

introducerade ett gäng medlemmar från Västra till viltspår. Denna dag genomförs med medel 

från Sune Hedenskogs minnesfond. 

.  

  
 

 

 

 

Vi i styrelsen vill rikta ett särskilt tack till de medlemmar som under året har hjälpt till vid 

olika aktiviteter i distriktet. Det är tack vare ert engagemang och insatser som vi i Västra 

distriktet kan ha ett levande distrikt! 
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