
Labrador Retrieverklubben/Östra

Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens
styrelsemöte nr 7 tisdagen den 10 augusti 2021 19.00.

Plats: Telefonkonferens

Närvarande: Ingegerd Wikström, Gun Andersson, Jennie Winberg, Mats Evert,
Katarina Schagerberg, Håkan Barklund och Ulla Algren. Elsa Alkelin anslöt under
punkt 7.6

7.1 Mötets öppnande:

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

7.2 Närvaro

Se närvarande ovan.

7.3 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

7.4 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Ulla.

7.5 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes. Det kan därefter läggas till handlingarna.

7.6 Ekonomiska frågor

Ansökan om ett betalkort för att kunna köpa Zoom-abonnemang ska göras.

Några betalningar för B-prov verkar ha kommit in på fel konto på grund av
inkorrekt info på SBK Tävling.

Kommer betalningarna till Club Show till vårt konto eller HS? Gun undersöker och
återkommer.

God täckning på kontot.

7.7 Skokloster

● Club Show 11 september 2021
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Domare, sekreterare klara. Planering för ringar och bord. Hemsidan är
uppdaterad att utställningen är officiell. Sponsring från Royal Canin som kan
användas som priser. Agria står för prischeck. Annonsörer (uppfödare m fl)
sökta för intäkter. Hur många behöver mat? Club Show börjar kl 9.

● WT
Bord för anmälan och utdelning av bollar medför startnummer. Provupplägg
klart. Ungefär hälften av de funktionärer som behövs finns (15 st).
Jaktkommittén planerar även Scurry. WT börjar kl 9.

● Prova på
Åtta funktionärer + Jennie för prova-på aktiviteter, pågår 10-15. Rallylydnad,
nose-work, apportering och viltspår. Prova på-gruppen vill gärna låna några
dummies från jaktkommittén.

● Runt omkring
Finns “mäklar”-skyltar för att visa vad som pågår? Gun undersöker, finns
troligen hos Kenneth.

Karta över området med WT slinga och praktisk information, har vi någon?
Ingegerd undersöker.

Bajamajorna är uppställda till sista augusti. Jessica på Skokloster skulle se till
att de kan stå kvar, men det verkar svårt att få klart besked. Alternativet blir att
låsa upp till slottet.

Munskydd, alkogel, servetter/toapapper sjukvårdslåda, hänvisning till
utrymningsplats, uppmana till att hålla avstånd osv. ska ordnas.

Husbilsparkering finns nere vid slottet. Anmälan sker till bensinmacken
https://www.skoklostermacken.se/ Mejl: info@skoklostermacken.se
Telefonummer: +46 18 38 60 11

Namnskyltar till styrelsen ordnas av Ingegerd. Gröna västar finns.

Parkeringsvakt (Mats + 1 person till).

Högtalaranläggning: Håkan skall hyras. Bärbar högtalare kan ev.ordnas.

Jaktsektionen kontaktar 4H-gården vad gäller störning/skott mm.

Broschyrer beställda.

Fredag eftermiddag samlas vi enligt ök på Skokloster. Club Show är där från kl
14. Tidigare har vi varit där från kl 15.

Mottag vid sekretariatet för att kontrollera vaccinationer osv. två olika stationer.

● Boende
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Gun bokar på Sigtunastiftelsen bokar. Det finns tre hundrum. Vi försöker få ett
till. Två sällskap (domare resp styrelsen) anmälda till boende/middag.

● Ekonomi
Läget under kontroll, vi håller oss till budget.

7.8 Korta rapporter och synpunkter från kommittéerna

● Utställning: Club Show 2021 Se ovan.

● Utbildning: Anmälningar till Valp- och apporteringskurser kommer in.
Ytterligare kurs ska läggas ut. Labbe-promenad planeras.

● Jakt: B-prov Gålö anordnat. Mer fågel behövs inför höstens jakter. Mats
undersöker. Sponsring: Mats har kontakt med Långtora om möjligheter till
sponsring.

● Information: Flera administratörer på FB, kan vi förenkla?

● Funktion / Mentalitet: BPH 14 augusti. FB-R kommer i höst.

7.9 Medlemmar

Ökar antalet, det ser överlag bra ut. Återstår att se över de som inte verkar rätt
registrerade som tillhörande Östra.

7.10 Övriga frågor

Årsmöte. Preliminärt 12 februari v.6 2022 på Scandic Upplands Väsby.

7.11 Kommande möten

30 augusti, via Zoom.

7.12 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande

Katarina Schagerberg Ingegerd Wikström
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Justerare

Ulla Algren
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