
Labrador Retrieverklubben/Östra

Protokoll fört vid Labradorklubben Östra regionens

styrelsemöte nr 9 den 13 oktober 18:00 2022

Plats: Hos Gun Åkerblom, Kulla-Brunna

9:1 Mötets öppnande:

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

9:2 Närvaro

Närvarande: Ingegerd Wikström, Gun Andersson, Håkan Barklund, Gun
Åkerblom, Maria Signell och Katarina Schagerberg

Med på zoom: Jennie Winberg

Med på telefon: Monica Geneborg

Frånvarande: Ulla Algren

9:3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

9:4 Val av justerare

Till protokolljusterare valdes Håkan Barklund.

9:5 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes med påminnelse om att undersöka om hur vi
hanterar fråga om förtjänsttecken och lades sedan till handlingarna.

9:6 Ekonomiska frågor

● Genomgång av resultatrapporter per område.
● En kostnad för arvode för utbildning har bokförts på B-prov och kommer att

justeras.
● En domare har arvode som kräver betalning av sociala avgifter och detta

kräver att domaren lämnar sitt personnummer. Gun Å tar detta vidare.
● Styrelsen godkänner att Gun och Kenneth Åkerblom kommer att gå SSRKs

utbildning för certifierade tävlingsledare för officiella WT.

9:7 Utvärdering Labbefesten på Skokloster samt tankar framöver
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● Info; Hemsidan, reklam
○ Bra information gav många besökare och anmälda till WT och

utställning
○ Att tänka på till nästa år är att skriva lite hålltider för ej tävlande

besökare så det framgår när man kan komma och titta
○ Högtalarna nådde inte till sekretariatet (vi var ju på ny plats i år).

Behöver lösas på något sätt till nästa år.
○ Bra med toaletter mm.
○ Vad kan vi göra för att få ett gemensamt avslut för WT och utställning?

● Sekretariat, mottagande, allmänt
○ Förslag till nästa år: Ett gemensamt sekretariat där man kan fråga

frågor både för WT och Utställning. Vi behöver mäklarskyltar till
Prova-på

○ Det vore bra med gemensam start och gemensam slut
○ Samarbeta kring runt-i-kring aktiviteterna utställning/styrelse och jakt

● WT
○ I stort sett mycket bra
○ Resultatrapporteringen mycket bra
○ Elitklass kommer att utgå nästa år
○ Prisutdelning NKL efter att klassen är klar

● Prova på
○ Många roliga och nöjda besökare
○ Scurryn jättepopulär

● Utställning
○ 76 anmälningar och allt flöt på bra
○ Medskick från domare och utställare att det var lyckat
○ Ringträningen uppskattad
○ Förbättra insläpp och nummerlappar till deltagarna

● Mat osv.
○ Frukostmackan var sen, inte så bra, på fel plats och räckte inte till alla
○ Utställningens funktionärer fick lunch sent enligt önskemål. De fick dock

kaffe o macka tidigare.
○ Fler möjlighet till prisvärd utspisning borde finnas då macken var

stängd. T ex Foodtruck?

9.8 Inför Stora Stockholm

● Datum 10-11 december. Vi i styrelsen hjälps åt att bemanna montern.

9.9 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

● Ska vara klart före jul.
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9.10 Årets Labrador Östra

● Inga anmälningar ännu då året inte är slut.

9:11 Medlemmarna

● Ca 1100 medlemmar
● Vi fick nya medlemmar i samband med WT på Skokloster

9:12 Övriga frågor

● Labradoren har manusstopp den 25 oktober. Gun Å ser till att text och bilder
kommer fram från WT, Gun A för utställning och Jennie skriver om prova-på.
Ingegerd tar emot texter och sammanställer.

● Styrelsen godkänner att Gun A deltar på Ras-konferens 19-20 november 2022
● Valberedningen bjuds in till nästa möte
● Vilt vi köper behöver vara av god kvalitet. Gun Å har kontakt med ny säljare

Styrelsen godkänner att vi kan köpa in redan nu inför nästa år.

9:13      Kommande möte

Hos Maria Signell i Arninge 15 november kl 18.00

9:14 Mötets avslutande

Vid protokollet Ordförande

Katarina Schagerberg Ingegerd Wikström

Justerare

Håkan Barklund
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