
Labrador Retrieverklubben/Östra

Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens
styrelsemöte nr 1 tisdagen den 11 januari 2022 18.00.

Plats: på Google meet

Närvarande: Ingegerd Wikström, Gun Andersson, Katarina Schagerberg, Håkan
Barklund, Jennie Winberg och Mats Evert. Ulla Algren närvarande till 1.8. Elsa Alkelin
hade förhinder.

1.1 Mötets öppnande:

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

1.2 Närvaro

Se närvarande ovan.

1.3 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

1.4 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Ulla.

1.5 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes. Det kan därefter läggas till handlingarna.

1.6 Ekonomiska frågor: Resultat 2021, budget 2022

Rapportering enligt bilaga från Ulla. God täckning på kontot.

1.7 Frågor från Jaktkommittén

Frågor har kommit in till styrelsen från jaktkommittén som styrelsen kommer att
svara på skriftligen.

Håkan tar kontakt med SSRK angående utbildning i verktyget för administration
av anmälan till WT och B-prov.

1.8 Inför årsmötet:
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● Digitalt årsmöte
○ Scandic avbokat

● Info
○ Jobb pågår för att få ihop det digitala årsmötet med lämpligt verktyg. Ett

fåtal anmälningar har kommit in än så länge.
○ Gammal adress på LRK Östras för registrering av Microsoft OneDrive

för föreningar. Bolagsverket behöver kontaktas för ändring. Ny adress
ska vara kassörens (Ullas).

○
● Jakt Unghundsderby i juni; fråga

○ Nina, Carina och Marilois blir kvar i jaktkommittén till 2022, inte de
övriga eller jaktansvarig

○ 4-5 personer behöver hjälpa till med rutorna 18-19 juni på Gålö och
styrelsen har svarat att vi fixar detta.

● Utbildning
○ Labbeträff i Väsby 16 januari. Ställs in ifall det blir för isigt och detta

meddelas de som har anmält sig.
○ Två kurser i Väsby ligger uppe: Apportering nybörjare + fortsättning
○ Vardagslydnadskurs på G
○ Kurser söderort diskuteras, oklart om det finns intresse
○ Senaste labbepromenaden, Ågesta, mycket uppskattad, önskemål finns

om fler tillfällen.
● Utställning

○ Utställning i Tungelsta ridhus 20 februari tyvärr inställd pga nya
COVID-restriktioner. Oklart om det går att ordna senare i vår, men Gun
tittar på andra datum längre fram. Alternativt vara ute på ridvolten?

○ Labbefesten (inofficiell utställning)
● Mentalitet/Funktion

○ Nytt datum för BPH i mitten av maj
○ En FBR planerad till 11 juni

1.9 Verksamhetsberättelse/Verksamhetsplan/Framtid

För detaljer kring ovanstående, se verksamhetsberättelse/plan i separata
dokument
Funderingar finns på ytterligare en Dummyjakt utöver den som planeras i
samband med WT-kursen. Syftet skulle vara att fånga upp nybörjare inom
apportering.

1.10 Regionmöte och Fullmäktige

26 och 27 mars. Vi beslutar vilka som är med på konstituerande mötet efter årsmötet.
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1.11 Rekryteringsläget

Anders Lignell i valberedningen har lämnat in förslag på nya styrelsen 2022.

1.12 Övriga frågor

Årsmöte 12 februari Scandic i Väsby. Konstituerande möte direkt efteråt.

1.13 Nästa möte

Första styrelsemötet 2022 borde vara ett fysiskt möte!

1.14 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande

Katarina Schagerberg Ingegerd Wikström

Justerare

Ulla Algren
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