
Labrador Retrieverklubben/Östra

Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens
styrelsemöte nr 4 lördagen den 26 mars 2022 09.00.

Plats: på Scandic Hotell, Upplands Väsby

Närvarande: Ingegerd Wikström, Gun Andersson, Katarina Schagerberg, Håkan
Barklund, Jennie Winberg, Maria Signell, Monica Geneborg, Ulla Algren, Maria
Hellström.

4.1 Mötets öppnande:

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

4.2 Närvaro med presentation

Samtliga närvarande.

4.3 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

4.4 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Jennie.

4.5 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes. Det kan därefter läggas till handlingarna.
Årsmötesprotokollet har ännu inte kommit tillbaka till sekreterare från
signeringsrundan via snigelpost. Ingegerd följer upp.

4.6 Regionmöte och Fullmäktige; rapport

Mycket bra möte och vi upplevde stort stöd från HS. Diskussion i grupp kring hur
vi kan engagera våra medlemmar mer, hur vi får fler funktionärer och vad
regionerna vill att HS ska hjälpa till med.

4.7 Ekonomiska frågor

● Genomgång av ekonomiska rutiner
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o Angående ekonomi och kommentar på årsmötesprotokollet har

kassör konstaterat att belopp inbetalda från B-prov och WT på

Skokloster under 2021 har betalats in till HS postgiro och inte

till LRKÖ. Pengarna kom LRKÖ tillhanda men allt bokfördes på

Labbefesten fastän en tredjedel skulle bokförts på B-prov.

Därför ser B-prov 2021 ut att gå minus. Inför kommande

aktiviteter kommer styrelsen att säkerställa anmälda deltagare

mot betalande. Se bilaga 1 för mer information.

o Katarina, Maria S och Maria H kommer att kontakta SSRK för

framtida hantering av betalningar via SSRK-prov.

o Förslag om höjd milersättning godkändes ej på

labradorfullmäktige eftersom det kommer nya regler i höst.

o God täckning på kontot.

4.8 Våra stadgar och vår värdegrund

Styrelsen har tagit del av regionens stadgar. SKK har inkommit med remiss till HS för
revidering av stadgarna och arbete pågår. Stadgarna finns på resp.hemsida.

Genomgång av LRKÖs värdegrund. Materialet ska kompletteras med “viltspår” under
aktiviteter.

Administration av Instagram och Facebook-flöden kommer att ses över. Maria S
ansvarar för att få i gång Instagram-flödet.

Datum för 2023 årsmöte 11 februari. Föreläsare ska bokas. Förslag att på nästa
årsmöte att kora 2022s allroundhund. Jennie och Monica ansvarar för upplägg.

Ang. genomslagskraft till medlemmar för att nå ut med medlemsbrevet. Diskussion
kring hur vi kan få medlemmar att komplettera e-post. Ingegerd kontaktar Margot
kring att göra den obligatorisk vid medlemsanmälan.

4.9 Rapport och synpunkter från kommittéerna

● Info
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o Diskussion kring huruvida vi behöver profilmaterial för att visa

oss på olika tillställningar. Maria S och Jennie undersöker

vidare.

o Håkan informerar om funktionärsbehov, BPH, Fb-R 30 april

och labbepromenader på hemsidan samt i medlemsbrevet.

o Manusstopp för Labradoren 25 april.

● Jakt

o På heldagsmöte för jaktkommittén bestämde jaktkommittén att

planera för B-prov till hösten. Preliminärt 20-21 aug (NKL)och

8-9 oktober (funktionärsprov)

o Lilla Dummyjakten 22 maj har fortfarande platser kvar. Sista

anmälningsdag 6 maj.

o WT-kurs 23 - 24 april många anmälda, men fortfarande platser

kvar.

o WT 12 juni i samarbete med Flat- och Goldenklubben samt i

samband med Labbefesten i september.

o Önskemål om kurser för mer avancerade ekipage (ÖKL,Elit)

via LRKÖ som vänder sig till alla, även utanför regionen.

Komplement till existerande utbildningar. Jaktkommittén

ansvarar.

o Funktionärer till WT-rutor till Unghundsderbyt på Gålö 18 juni

är klara. Behövs funktionärer även till ståndet på torget samt

även fler till WT 19 juni. Styrelsen går ut med detta i

medlemsbrevet.

o Jaktkommittén saknar viltansvarig. Vilt kommer att behövas.

Monica undersöker.

o Förslag kring event på Nationaldagen tillsammans med Golden

och Flat-klubben. Ett Retriever-open där intäkter skänks till
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hjälporganisation (ej beslutad ännu) som stöttar Ukraina. Plats

Bogesunds Jaktgård. Styrelsen stöttar enhälligt förslaget.

o Man får enbart ha startpistol/apportkastare för störning (ej WT)

Den trasiga startpistolen kommer att lämnas in till Polisen. De

två andra kommer att säljas då dessa inte används.

o Provledarutbildning planeras. Intresserade av utbildningen ska

kontakta Jennie.

● Utbildning

o Enligt HS så ska klubben vända sig mot en bred publik och

LRKÖ planerar redan för detta.

o Behov av fler kurser (bland annat apportering och viltspår)

söder om Stockholm och Uppsala.

o Behov av instruktörer för viltspårskurser. Stort intresse för

detta finns. Maria H och Katarina undersöker.

o Labbeträffen 3 april i Väsby samt promenad i Slagsta på 30

april. Platser kvar på promenad i Ågesta 9 april, Jennie pushar

för denna på Facebook.

● Utställning

o 15 maj utställning i Tungelsta ridhus. Ringträning innan

utställningen börjar, ringtränare klar.

o Hjälp behövs på söndagen för mottag av hundar,

parkeringsvakt (Maria H). Sista anmälan 20 april.

● Funktion/mentalitet

o Platser kvar på BPH 6 maj.

o FBR 30 april i Röskär, Bogesund. Annons kommer snart.

Ingegerd tar emot anmälningarna.

4.10 Verksamhetsplan med planering inför verksamhetsberättelse

Tänk på att underlätta för verksamhetsberättelsen genom att dokumentera aktiviteter
under året inom respektive kommitté.

Sida 4 av 6



Labrador Retrieverklubben/Östra

4.11 Medlemmarna

Ca 1100 medlemmar.

4.12 Övriga frågor

Lokal för årsmötet är bokad. Förslag på föreläsare och ämnen diskuterades. Monica
ansvarar.

4.13 Kommande möte

● Digitalt möte 19 april kl 19.00.
● Fysiskt möte hos Ulla 17 maj kl 18:00

4.14 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande

Katarina Schagerberg Ingegerd Wikström

Justerare

Jennie Winberg

Bilaga 1 Kommentar från kassör

Med anledning av Kenneth Åkerbloms protokollsanteckning till
regionsmötesprotokollet 2022-02-12 har ordförande och ekonomiansvarig undersökt
betalningarna från SSRK.

Vid undersökningen framkom det att SSRK frått felaktig anvisning att pengarna skulle
betalas till huvudstyrelsens konto som man också gjort. Kassören i huvudstyrelsen
har vidarebetalt till LRKÖ så det saknas inte någon ersättning från SSRK.

Däremot verkar det som om bara c:a 75 personer betalt avgiften för WT på
Labbefesten. För underlätta uppföljningen i framtiden har vi skaffat möjlighet för
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ordförande och ekonomiansvarig att ge “tittbehörighet” för de som är ansvariga för
klubbens aktiviteter.
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