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Protokoll 11. 6/1-2016 

 Plats: Hos Unique Dogs  Tid: 11.00 

Närvarande: Birgitta Knöppel, Anna Londré, Jennie Winberg (Adjungerad), Susanne Ekstedt, Ulla 
Algren och Marilois Malmgård. Närvarande refereras till nedan endast med förnamn.  

1. Ordförande Susanne hälsade alla välkomna. 

 

2. Mötet fastställde dagordningen. 

 

3. Till protokolljusterare valdes Ulla och Birgitta. 

 

4. Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

5. Ekonomiska frågor. Ulla redovisade för det ekonomiska läget. I dagsläget finns 90 345:- 

på kontot.  

 

6. Inkommande skrivelser.  

-Anmälan från Thomas Persson till LRK och SSRK. Anmälningen gäller felaktig 

vapenhantering under KM på Wenngarns Slott. Styrelsen har bemött anmälningen 

skriftligt och påtalat att inga vapen användes endast apportkastare.  

-Protokoll från huvudstyrelsen samt senaste medlemsmatrikeln.  

-Offert från Scandic angående arrangemanget av årsmötet.   

-Genomgång av motion till fullmäktige angående en förändring i regelverket för att 

erövra en championattitel. Styrelsen kommer fram till fullmäktige göra en undersökning 

bland medlemmarna. 

-Önskan om att klubben ska anordna ett tillfälle för Funktionsbeskrivning Retriever.  

 

7. Planering, lägesrapporter, arbetsfördelning, presentation av arbetsgrupper gällande: 

B-provsgruppen.  

Marilois rapporterar från mötet med SSRK och de olika rasgrupperna inom nämnda 

klubb där preliminära datum för årets prov planerades mm. 4 B-prov varav ett öppet 
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samt ett inofficiellt och 4 C-prov planeras under året. I slutet av januari planeras ett 

övnings-B-prov.    

C-provsgruppen.  

Birgitta informerar: Se planering för årets C-prov ovan samt Lilla Dummiejakten under 

maj. 

Kurser/utbildning 

Jennie informerar: Planeringen inför vårterminen är i full gång och flera kurser startar 

upp redan i februari.  

Sponsorer 

Royal Canin säger upp kontraktet som officiell sponsor av LRK.  

Utställning 

Vårutställningen går av stapeln 21/2. 

Information/tidningen/hemsidan 

Inget nytt. 

Ungdomsverksamhet.  

Inget nytt. 

Promenader.  

Jennie lägger kontinuerligt upp tillfällen på Facebook. 

Ringträning.  

Caroline Christensen håller i ringträning. 

Övriga aktiviteter 

Inget nytt. 

 

8. Övriga frågor. 

Planering och förberedelse av sammanställning av årsmöteshandlingar. En gåva planeras 

till de som ställt upp som funktionärer under året. Budget för gåvan sätts till max 50:-/st 

och Susanne kommer att beställa totalt 100 st som kommer att delas ut till dem som 

också deltar på årsmötet. 

 

9. Mötet avslutades kl. 15.00. 
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Justeras 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 


