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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 5 måndagen den 4 maj 2020 18.30. 

 

Plats: Zoommöte 

 

Närvarande: Göran Assarsson, Gun Andersson, Jennie Winberg, Eva Enarson,  
Håkan Barklund  och Ingegerd Wikström.  Ulla Algren och Lena Almstedt har anmält 
förhinder. Elsa Alkelin kom inte, pga tekniska problem. 

 

5.1 Mötets öppnande: 

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna. 

5.2 Närvaro  

Se närvarande ovan.   

5.3 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 

5.4 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Jennie Winberg 

5.5 Föregående protokoll 

      Föregående protokoll lades till handlingarna.  

5.6 Ekonomiska frågor 

       Information från Ulla, som tyvärr inte kunde delta. 

 Medlemsavgiften, vår del, har inkommit från HS 17 710:-, vilket är något 
mindre än förra året trots fler medlemmar. Göran kollar med HS vad det 
beror på. 

 På kontot har vi idag 111 182:-, det ligger en betalning på 17 600:- för        
2 apporteringskurser, så vi hamnar strax över 90 000, när arvodet och 
kmersättning är utbetald till funktionärer och beskrivare till FB-R. 

 Resultatrapporten tom 200430 visar ett positivt resultat. (föregående år 
samma period -32 923. 

 Sammantaget ligger vi trots allt bra till. 
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5.7 Rapporter och synpunkter från kommittéerna 

 Info: Underlag till Labradoren är inskickat. Det finns bilder på One Drive från 
årsmötet. Dessa bör läggas på hemsidan, eftersom det finns en hänvisning till 
dessa bilder i Labradoren. Ett medlemsbrev med lite glada tillrop behöver 
skickas. Vi skickar bidrag till Håkan. 

 Jakt: Ingen representant på plats. 
 

 Utbildning: Allt flyter på trots Corona. Kurserna har kunnat hållas med 
ordentliga avstånd. Roligt att något fungerar. Planeringen inför höstens kurser 
är i gång. 

  Utställning:   Inget Club Show-möte har ägt rum sedan sist. Gun tog upp 
frågan om arvode till domare och ringsekreterare med anledning av att SKK 
hör höjt arvodena. Detta medför att det blir dyrare för klubben, samtidigt som 
domaren får mindre pengar. Något liknande sker om man anlitar samma 
ringsekreterare två ggr samma år. Frågan är om vi måste vi följa SKK vid våra 
inofficiella utställningar. Gun har kontaktat Eva Zetterdahl i frågan. 

 Funktion / Mentalitet: En FB-R-beskrivning har genomförts med Colas 
kennel. En ny kommer att genomföras den 14 juni. Viltvårdarns kennel vill ha 
en beskrivning den 26 juni. Vi hoppas att kunna genomföra en BPH-
beskrivning i augusti.  

    5.8 Skokloster.  

 Vi behöver fundera bredare på vad vi kan göra. Hur begränsa antalet 
besökare. 

 Ur ställer sig Skokloster? När måste vi bestämma? 
 Utställning: svårt att begränsa, antingen mer utrymme eller ställa in. 
 WT: mycket folk hela tiden, men kan vi tänka annorlunda? Smågrupper i 

taget? 
 Vad kan vi göra istället? Olika idéer diskuterades. 
 Vi funderar var och en till nästa möte. 

   5.9 Fullmäktige   

Fullmäktige äger rum den 16 maj genom webkonferens. Göran representerar LRKÖ, 
Gun är suppleant. 

 5.10 Medlemmar 

Vi har nu ca 1048 medlemmar! Vi jobbar för dem 
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5.11 Övriga frågor 

Kan vi inspirera våra medlemmar med aktiviteter via nätet.? Partytrix, ringträning, 
WT-ruta, rally-lydnad. Vi funderar och skickar till varandra.  

5.12 Nästa möte  

Torsdagen den 4 juni kl 18.30 webkonferens. 

5.13 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet. 

Att göra:    

 Göran kontaktar HS om medlemsavgiften. 
 Ingegerd kontaktar Skokloster  
 Vi funderar på olika aktiviteter som kan genomföras som/istället för labbefest. 
 Vi funderar på aktiviteter, som kan inspirera via nätet. 
 Föreläsare till årsmötet 2021 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

Ingegerd Wikström   Göran Assarsson 

 

Justerare 

 

Jennie Winberg 

 

 


