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Styrelsemöte 17 mars  2014 med Labradorklubben östra. 

 Möte 3 2014. 

 Plats: Mary Lotte Sjövägen 14 i Bålsta.    

Närvarande: Peter Söderberg, Susanne Rehlin, Mary-Lotte Mattsson, Lillian Silverälv, Lennart 

Gustafsson och Susanne Ekstedt. 

  

1. Mötet öppnades 18.45.  

2. Dagordningsförslaget fastställdes. 

3. Val av protokolljusterare: Lillian Silverälv. 

4. Föregående protokoll godkändes. 

5. Ekonomiska frågor: Senaste utställningen gav ett överskott. 

6. Inkomna skrivelser 

- LRK protokoll 2/2014. 

- Medlemsregister. 

- Förslag från Goldenklubben om samararrangemang om Working test 21 april. 

Arrangemanget i LRK östras namn.  (Se under punkt 8.) 

- Brev från Monica Öhman med fråga om varför en del namn på styrelsemedlemmar 

försvunnit från hemsidan. 

7. Utgående skrivelser 

- Svar till Monica Öhman om styrelsenamn på hemsidan. 

8. Information/rapporter/beslut 

a. Jakt- och övriga prov. Beslöts samarrangera Working test den 21 april med Golden 

retrieverklubben i Vallentuna. Thomas Persson blir provledare. 

Officiella B-provet i Veckholm första maj döms av Jenny Hamring. Provledare blir 

Thomas Persson och kommissarie Susanne Rehlin.  

b. Kurser/utbildning: LRK/ö söker lämpliga kandidater för utbildning till provledare 

Working test och Retriever jaktprov B vid kommande kurs/er.  

Beslöts att klubben ska ansöka hos HS om att få arrangera anatomikurs, i första 

hand under hösten 2014. 
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c. Information/tidningen/hemsidan: Nästa manusstopp för Labradoren är den 25 

april.  Susanne Ekstedt jobbar vidare för att lära sig hantera hemsidan. Samtliga i 

styrelsen ska ges möjlighet att komma in på FB-sidan. 

d. Sponsorer: Sussanne Ekstedt försöker hitta fler än dagens. 

e. Utställning: Vårutställningen genomfördes väl och hölls i bra lokaler. 70 st hundar 

var anmälda. 

f.  Årsmötet: Alla handlingar från och före skickas till LRK kansli. 

g.  LRK östras styrelse beslöt att söka hjälp av LRKs huvudstyrelse för att lösa dom 

påhopp som varit på östras styrelse av en medlem/förtrondevald, för att ge 

styrelsen arbetsro. 

9. Övriga frågor: Inga 

10. Nästa möte: 22 april hos Susanne Ekstedt i Uppsala 

11. Mötet avslutades 21.00 

 


