
Labrador Retrieverklubben/Östra

Protokoll fört vid Labradorklubben Östra regionens

styrelsemöte nr 7 den 27 juni 18:00

Plats: Hos Ulla Algren, Åkersberga

7:1 Mötets öppnande:

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

Till mötessekreterare valdes Gun Andersson

7:2 Närvaro

Närvarande: Ingegerd Wikström, Gun Andersson, Håkan Barklund, Jennie
Winberg, Ulla

Algren

Med på telefon: Maria Hellström

Frånvarande: Katarina Schagerberg, Maria Signell, Monica Geneborg

7:3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

7:4 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Håkan Barklund

7:5 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades sedan till handlingarna.

7:6 Ekonomiska frågor

● God täckning på kontot.
● Det är bra om alla styrelsemedlemmar har tittbehörighet på kontot för att

kunna kontrollera att betalning gjorts för olika aktiviteter. Alla måste skicka till
Ulla en kopia på sin legitimation, uppgift om namn, adress och mailadress.
Dessa uppgifter förvaras hos Ulla, inget av det skickas vidare till banken. Alla
behöver ordna detta snarast för att vara klara inför höstens aktiviteter.
Ingegerd mailar ut en påminnelse till dem i styrelsen det gäller.
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● Vi påminner än en gång om att den som handlar saker för klubbens räkning
måste inkomma med kvitton på varorna. Kvitto ska även vidimeras av den
som ansvarar för aktiviteten.

7:7       Rapporter och synpunkter från kommiteérna

● Information:  Håkan skriver ett Medlemsbrev snarast. Han behöver uppgifter
om kommande aktiviteter såsom kurser och Labbefesten som vi mailar till
honom snarast.

● Jakt: Se bifogat protokoll
Maria Hellström avgår från styrelsen på grund av flytt men sitter kvar i
jaktkommitteén.
Styrelsen föreslår att Gun Åkerblom träder in på Maria Hellströms plats.

* Utbildning: Kurser kommer i Vardagslydnad samt två Valpkurser, en norr om
stan

Samt en söder om (Gubbängen).  På södra sidan kommer Marika Stojnic,
som går under utbildning just nu att hålla i valpkursen. Då det ingår i hennes
utbildning att arrangera en kurs så får vi reducerat pris.

● Utställning: Domare till Skokloster har tackat ja, Geir Ove Andersen.

● Funktion/Mentalitet: Det är svårt att hitta funktionärer till höstens Fbr. Kan vi
hitta någon som vill utbilda sig?

7:8        Skokloster

Ingegerd och Gun A har varit på möte på Skokloster för att träffa ansvariga:

Jessica som är ansvarig på slottet. I år får vi inte vara framför slottet så vi
tittade även på den mark som vi nu blivit anvisade. Gun Å deltog för att titta på
mark till WT.
Håkan och Ingegerd ansvarar för elförsörjningen.
Håkan beställer högtalare
Håkan har köpt ett nytt tak till det tält vars tak försvunnit.
Ingegerd beställer bord och stolar
Ulla skaffar sophålare
Gun skaffar sopsäckar
Gun bokar Sigtunastiftelsen för middag och övernattning fredag-lördag
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Jennie önskar en kartskiss över området så hon kan planera alla prova-på
aktiviteter och scurry.

7:9 Föreläsare till årsmötet är klart. Det blir Marianne Nordahl från Mera Hund.

Kontaktperson är Monica Geneborg.

7:10      Medlemmar

Nya medlemmar strömmar in. Vi bestämmer att vi skickar välkomstbrev
samt  senaste Medlemsbrevet till nyblivna medlemmar. Vem ansvarar?
Håkan ?

7:11      Övriga frågor

Inga övriga frågor

7:12      Nästa styrelsemöte

Torsdag 18 augusti kl 18:00 hos Ulla

7:13      Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet Ordförande

Gun Andersson Ingegerd Wikström

Justerare

Håkan Barklund
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