Labrador Retrieverklubben/Östra

Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens
styrelsemöte nr 1 torsdagen den 9 januari 2020 18.30.

Plats: Ankdammsgatan 17, Solna hos Anders Lignell.
Närvarande: Göran Assarsson, Gun Andersson, Ulla Algren, Jennie Winberg,
Anders Lignell, Key Dolk och Ingegerd Wikström.

1.1 Mötets öppnande:
Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna

1.2 Närvaro
Se närvarande ovan.

1.3 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.

1.4 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Gun Andersson.

1.5 Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna

1.6 Ekonomiska frågor
Resultat 2019: Intäkterna mindre än utgifterna, men vi har idag 100 000:- på
kontot. Vi har gjort en del inköp. Utgifterna för styrelsen har ökat eftersom vi har
måst hyra lokal vid ett par mötestillfällen. Kostnaderna för B-prov är högre än
intäkterna. Vi får in 338:-/ekipage men kostnaden 403:-. Därav tar SSRK 50:- /
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ekipage. Anders får i uppdrag att reda ut vilka utgifter vi har för B-proven. Om vi
går back höjer vi startavgiften för B-prov under kommande verksamhetsår. Vi får
18 000:- från HS. Vi ser över kostnaderna för föreningsstämman. Vi höjer avgiften
för WT-start till 400:-. Kursavgifterna höjs med 100:- för administrativa kostnader.
Göran pratar med Elisabeth angående redovisningen. Det är viktigt att utgifter och
intäkter hamnar under rätt aktivitet. Ulla presenterade en budget, som styrelsen
diskuterade och godkände.

1.7 Inför årsmötet.
•

•

•
•
•

Program: 9.30 samling, anmälan och enkel fika. 10.00 – 12.00 årsmöte, 12.00
lunch, 13.00 – 15.00 föredrag av Per Jensen. Konstituerande möte efter
föredraget. Alla i styrelsen kommer. Styrelsen på plats kring 8.00.
Anmälan: Inbjudan skickas till årets funktionärer, som tackas med lunch,
föredrag och glas. Medlemsförteckning ska finnas för avprickning, biljetter för
lunchen. Alla som vill ha lunch måste anmäla sig. Ordförande Sara Nordin
kommer. Göran ordnar blomstercheckar till ordföranden och
styrelsemedlemmar, som avslutar sitt uppdrag.
Dokument: Verksamtsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och
balansräkning samt budget ska finnas upptryckta.
Verksamhetsberättelsen: Presenteras med PP. Var och en tar sin del.
Ingegerd gör en presentation och skickar ut den för kommentarer och hjälp.
Verksamhetsplanen: Presenteras också med PP.

1.8 Vårutställning:
Tungelsta 16 februari. Domare Åsa Iletorp, Ingmos kennel.
1.9 På gång:
•
•
•

Utbildning/kurser: Några kurser ligger ute på hemsidan. Fler är på väg.
Kontakt kring BPH och FB-R. Vi får möjlighet till egna tider
Inomhusträning i Ältahallen fortsätter under våren. Datum på hemsidan

1.10 Regionmöte och Fullmäktige:
•
•

Vi deltar med minst 4 deltagare
Frågor att ta med: Hur förenkla administration kring B-prov?
Medlemsavgifter; fördelning.

1.11 Rekryteringsläget
Valberedningen har kontroll på läget
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1.12 Nästa möte.
Konstituerande möte 8 februari 2020

1.13 Mötets avslutande.
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Ingegerd Wikström

Göran Assarsson

Justerare

Gun Andersson
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