
 
SLK Västra distriktet  
  
Protokoll fört vid Västra distriktets styrelsemöte den 25 april 
2017 kl.19:00 (telefonmöte)  
 
Närvarande: Catharina Ellerström, Bengt-Ove Bergquist, Ann Gustavsson, Stefan Johansson, 
Lena Wallin, Jennie Prytz 
 
Frånvarande: Helena Bergström 
 
§ 17-41 Mötets öppnande 
Catharina förklarade mötet öppnat.  
 
§ 17-42 Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes.  
 
§ 17-43 Val av justerare 
Mötet utsåg Stefan Johansson att jämte ordföranden justera protokollet. 
  
§ 17-44 Föregående mötesprotokoll (2017-03-19) 
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 17-45 Rapporter  
a) Ekonomi  
Handkassa 530 kr, konto 45 205 kr. Ersättning har utbetalats till delegater avseende  
Riksstämman i Mora om totalt 3 800 kr. 
 
b) Från SLK HuS  
Ingen ny information har inkommit ifrån huvudstyrelsen, förutom information om  
beslut från SKK Föreningskommittén om tillsättande av styrelse vid ordinarie stämma. 
 
§ 17-46 Inkomna skrivelser  
a) Från SKK  
Inga skrivelser har inkommit ifrån SKK. 
 
b) Övriga  
Inga övriga skrivelser har inkommit. 
 
 
 
 
 



§ 17-47 Aktivitetsplanering  
 
a) DM Skara 5 maj  
Styrelsen tog beslut om att ställa in DM i Skara pga. för få anmälda deltagare. Ann avbokar 
domare och kontaktar de som anmält sig för besked, samt ansvarar för att lägga ut information på 
slk.nu och på Västra distriktets Facebooksida. 
 
b)Officiell utställning Skara 6 maj 
   

I. Inkomna anmälningar FL/ SL/ LV 
 Totalt 52 hundar anmälda. Styrelsen kostaterar att detta är ca hälften mot vad distriktet hade 

vid fjolårets utställning. Med anledning av det låga deltagarantalet tog styrelsen beslut om att 
tillfråga Ann-Christin Johansson att döma samtliga hundar vid utställningen, samt om hon 
tackar ja, avboka Nils Molins domaruppdrag. 

  
Styrelsen beslutade även att avboka 2 ringsekreterare. Catharina tar kontakt med berörda 
domare/ ringsekreterare. Ann lägger ut information om ändringar på slk.nu samt i Västra 
distriktets Facebooksida.   

 
II PM/ nummerlappar/ Katalog 
Stefan sammanställer PM och katalog inför utställningen. 
  

 III Bestyrelse/ kommissarie/ parkering 
 Till bestyrelse utsågs Catharina och Stefan. Till kommissarie utsågs Bengt-Ove. Johan 

Haglund tillfrågas av Bengt-Ove för att utgöra CU (certifierad utställningsansvarig). 
Parkeringsvakt ordnad.  

 
 IV. Vaccinationskontroll 
 Jennie utsågs till att ansvara för vaccinationskontroll vid utställningen. 
 
 V. Sponsring/ priser/ rosetter 
 Stefan har beställt rosetter. Sponsring har inkommit ifrån Royal Canin, Västra Djursjukhuset 

(Anicura), Bullerbox och Duktig Vovve. Inventering av befintliga priser har gjorts. 
 
 VI. Inköp (caféteria/ grill/ domar- och funktionärsmat)  
 Planering och genomförande av inköp till utställningen görs på dagen före utställningen. 

Domarmat/ funktionärsmat ordnad. 
 
 VII. Övrigt (Lotteri/ tältuppsättning/ ringar m m) 
 Arrangerande av barn med hund, Jennie utses till att utgöra domare. Uppsättning av tält och 

ringar sker på kvällen innan utställningen. 
 
c) Lapphundspromenad 27 maj 
Inbokat och har utannonserats i aktivitetskalender på slk.nu samt i Västra distriktets Facebook- 
sida. Påminnelse till medlemmar skickas ut via ovan nämnda kanaler inför aktiviteten. 
 
d) Viltspår, Sunes minnesfond (våren, Vettlefjäll) 
Ingen återkoppling har inkommit till distriktet ifrån tillfrågad instruktör. Catharina tar ny kontakt 
med berörd för inbokning. 
 
e) BPH  
Inbokat enligt tidigare till hösten 3 september, vid Sanden i Torslanda. 



f) Aktiveringsdag  
Bordlägges till nästkommande möte. 
 
§17-48 Övriga frågor 
Styrelsen diskuterade frågor kring kommande ordinarie riksstämma 27-28 maj i Orsa Björnklint 
(Mora). Frågan tas upp för vidare diskussion vid nästkommande styrelsemöte då vi i dagsläget 
inte har någon information kring upplägg för stämman. 
 
§ 17-49 Ärenden som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat 
Inget ärende är av sådan art att det inte kan diskuteras innan protokollet är justerat. 
 
§ 17-50 Nästa möte 
Datum för nästa möte beslutas via styrelsens Facebookgrupp. 
 
§ 17-51 Mötets avslutande 


