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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 9 måndagen den 24 oktober 2016. 
 

Plats: Unique Dogs  Säbygatan 7 Uppsala. 

Tid: 18.30   

 

Närvarande: Susanne Ekstedt, Göran Assarsson, Marilois Malmgård, Jennie 
Winberg och Ingegerd Wikström. Valberedningen,  Emma Brantsjö och Håkan 
Dahlin, var på besök och hade korta samtal med styrelsens medlemmar. 

 

9.1  Mötet öppnades. Valberedningen hälsades välkomna. 

9.2  Dagordningen godkändes och fastställdes. 

9.3  Till justerare valdes Jennie Winberg. 

9.4   Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Protokollet har 
skickats till HS och revisorerna samt lagts ut på hemsidan. 

9.5   Ekonomiska frågor:  Årets resultat hittills är ca 80 000:-.  Alla fakturor har inte 
kommit in än. Det ekonomiska läget ser bra ut. Vi behöver diskutera hur vi ska 
disponera klubbens pengar, för att bäst se till medlemmarnas intresse.  En plan tas 
fram vid nästa styrelsemöte. Styrelsen beslutade att köpa in en extern hårddisk till 
sekreteraren.  

9.6   Utvärdering av labradordagen på Wenngarn 

Emma var, som deltagare glad och nöjd med dagen. Bra med förtur till WT för KM-
deltagarna.  

Sammanfattningsvis var dagen mycket uppskattad.  

Utifrån styrelsens samlade utvärdering kommer vi att göra ett körschema inför nästa 
år. Viktigt att tänka på: Information till deltagare, funktionärer och besökare; 
Marknadsföring; Förtur för KM-deltagarna i W, hur?T; Aktiviteterna uppskattades 
mycket; Hur få dit fler uppfödare?;  Funktionärernas lunch bör vara vid sittande bord. 

9.7    Inkommna skrivelser.  

Medlemsmatrikel: Labrador Retriverklubben har 3758 medlemmar. Östra regionens  
medlemsantal ökar.                                                   
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9.8  SSRK remiss. 

Styrelsen har skrivit ett remissvar till ”Utredning om en eventuell retriverklubb”. 
Skrivelsen ska skickas till Labradoren och SSRK. Den ska vara underskriven med 
Labrodor Retriverklubben Östra regionen.   

9.9   Verksamhetsberättelse 

Jaktkommittén redovisade sin verksamhetsberättelse. Utbildningsansvarig har också 
sin på gång. Ingegerd kontaktar Carro om utställningskommitténs 
verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen kommer att sammanställas och skickas till revisorerna i 
januari samt redovisas vid årsmötet.  Årsmötet planeras till lördagen den 11 februari 
2017 på Scandic Upplands Väsby. Vi har fått en offert. Dagen kommer att bestå av 
en föreläsning på förmiddagen och årsmötesförhandlingar på eftermiddagen. 
Föreläsningen kommer att handla om mentaliteten hos hundar. Föreläsare meddelas 
senare. Vi söker bidrag från SKK, som kan bevilja ett bidrag på upp 75%, dock max 
10 000:- till föreläsning. Lokal och förtäring för ca 45 personer. Information om 
anmälan kommer på hemsidan. Vi beslutar att boka och arbeta efter samma upplägg 
som förra året. Alla våra funktionärer kommer att uppmärksammas på mötet.  

9.10  Anatomikurs  

Kursen hålls av Sanna Bergensen på Stockholms hundforum. Det finns 12 platser 
och 4 är hittills anmälda.  Detta är en kurs, som många bör gå.                      
Kurskostnaden är 1800:-/deltagande. 

9.11 Verksamhetsplan 

Vi diskuterade hur verksamheten nästa år ska se ut. Frågor som togs upp: Hur gör vi 
för att få fler funktionärer?  Vilka aktiviteter kan vi använda för att fånga in folk?  
Kurser för barn och ungdomar? Hur kan sådana se ut?  Utbildningskommittén 
funderar och kommer med förslag. Funktionärsutbildning behövs. Hur belönar vi våra 
funktionärer? En kursdag och en tröja? Pengar tillbaka, betala mer, betala mindre 
eller… Idéerna är många. Vi funderar vidare på hur vi gör. 

Jaktkommittén drar ner lite på B-prov och C-prov jämfört med innevarande år.                  
Vi måste sprida våra aktiviteter över vårt område. Lena Karlsson, Västmanland,  
erbjuder oss att vara hos henne med ett C-prov. Ev kan hon vara med på något prov 
innan vi är hos dem.  

9.12 Övriga frågor: 

Beslut: tre personer skickas till ringsekreterarutbildning. 

 



Labrador Retriverklubben/Östra 
 
9.13 Nästa möte 

8 december kl 18.30 hos Marilois Malmgård. 

9.14 Mötets avslutande: 

Susanne avslutade mötet och vi tackade för maten. 

 

Vid protokollet                                                     Ordförande 

 

Ingegerd Wikström                                             Susanne Ekstedt 

 

 

Justerare 

 

Jennie Winberg 


