
 
SLK Västra distriktet  
  
Protokoll fört vid Västra distriktets styrelsemöte den 19 mars 
2017 (fysiskt möte)  
 
Närvarande: Catharina Ellerström, Bengt-Ove Bergquist, Ann Gustavsson, Jennie Prytz, 
Helena Bergström 
 
Frånvarande: Stefan Johansson, Lena Wallin  
 
§ 17-29  Mötets öppnande  
 Catharina förklarade mötet öppnat.  
 
§ 17-30  Godkännande av dagordning  
 Föreslagen dagordning fastställdes efter ett tillägg avseende § 37 c.  
 
§ 17-31  Val av justerare 
  Mötet utsåg Jennie Prytz att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 17-32  Föregående mötesprotokoll (2017-02-08) 
 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 17-33  Rapporter  
  a) Ekonomi  
  Handkassa 530 kr, konto 35 423 kr. 
 
  b) Från SLK HuS  
  Ingen ny information har inkommit ifrån huvudstyrelsen. 
 
§ 17-34  Inkomna skrivelser  
 a) Från SKK  
   Inga skrivelser har inkommit ifrån SKK. Styrelsen har noterat utlagd information 

 på SKK:s webbplats om ny mentalpool. 
  
 b) Övriga  
 Inga övriga skrivelser har inkommit. 
 
§ 17-35  Aktivitetsplanering  

a) DM Skara 5 maj 
Rallylydnad, domare Merja Johansson. Annons finns utlagd på slk.nu i kalendern 
samt på SLK Västra Facebook sida.  

 



b) Officiell utställning Skara 6 maj  
Domare FL; Ann-Kristin Johansson, SL/LV; Nils Molin. Annons finns 
utlagd på slk.nu i kalendern samt på SLK Västras facebooksida. Anmälan 
ska ske senast 18 april.  

 
Mötet diskuterade befintlig sponsring, samt möjlighet till annan sponsring 
för utställningen. Mötet delegerade till Stefan Johansson att inhandla de 
rosetter som behövs inför utställningen.      

  
c) Lapphundspromenad 27 maj 
Lapphundspromenaden kommer att genomföras på Hunneberg (Vargön), 
utanför Vänersborg den 27 maj. Ann Gustavsson utses att vara ansvarig 
för aktiviteten. 

 
d) Viltspår, Sunes minnesfond (våren, Vettlefjäll) 
Catharina Ellerström har varit i kontakt med en domare för att boka 
in datum för viltspår till våren på Vettlefjäll. Avvaktar ännu svar. 

   
e) BPH  
BPH är inbokat till hösten, 3 september 2017, på Sanden i Torslanda. 
Catharina Ellerström utgör kontaktperson. SLK Västra har 5 platser. 

 
f) Aktiveringsdag  
Frågan bordlägges tills nästa möte.  

 
§17-36  Angående SLK omorganisation, årsmöte 8 april Märsta  

Rasklubbarnas årsmöte genomförs den 8 april 2017 i Märsta. Mötet startas upp  
med en gemensam information ifrån SKK, för att sedan delas upp i tre parallella 
årsmöten.   

 
§ 17-37  Övriga frågor 
 a) Utställning Ullared 

Styrelsen har tidigt under föregående år (2016) meddelad HuS att SLK Västra 
distriktet inte har för avsikt att genomföra utställningen pga ändrade förutsättningar. 
Styrelsen har inte erhållit svar ifrån HuS, och kan konstatera att utställningen ännu 
ligger kvar i SKK kalender. Catharina och Ann får i uppdrag att på nytt kontakta 
HuS i frågan. 

 
 b) Arvode delegater (riksstämman) 

Styrelsen saknar underlag för resekostnader ifrån en delegat. Påminnelse kommer 
att skickas till berörd. Underlag för resekostnader tillsänds HuS så fort dessa är 
sammanställda. Mötet tog beslut om att eventuella boendekostnader för Västras 
delegater täcks av distriktet. 

 
 c) Riksstämman 

I senaste Lapphunden har HuS annonserat om att ordinarie riksstämma ska 
genomföras 27-28 maj 2017. Styrelsen noterade föreslagna datum samt att plats för 
mötet ännu inte har fastställt. Frågan bordläggs tills vi får mer information. 
 
 
 

 



§ 17-38  Ärenden som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat 
 Inget ärende är av sådan art att det inte kan diskuteras innan protokollet är 
 justerat. 
 
§ 17-39  Nästa möte 
 Datum för nästa möte beslutas via styrelsens Facebook grupp. 
 
§ 17-40  Mötets avslutande 
 
 
Vid protokollet Justeras  Justeras 
 
 
Ann Gustavsson Catharina Ellerström Jennie Prytz 


