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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 5 måndagen den 14 maj 2018 

Plats: Celavi, Brovägen 5 Stocksund, hos Kenneth, 18.30 

 

Närvarande: Kenneth Åkerblom, Marilois Malmgård, Inger Grotteblad, Ulla Algren, 
Jennie Winberg, Gun Andersson och Ingegerd Wikström. 

5.1   Mötets öppnande: 

Till ordförande för mötet valdes Kenneth Åkerblom, som hälsade alla välkomna 
och öppnade mötet.  

5.2   Närvaro  

Se närvarande ovan. Göran Assarsson och Anders Lignell hade anmält förhinder. 

5.3   Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 

5.4   Val av protokolljusterare 

      Till protokolljusterare valdes Gun Andersson  

     5.5   Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

5.6  Ekonomiska frågor 

Ulla redogjorde för saldot. Nästan 150 000:-. Ulla och Elisabeth har haft kontakt 
kring kontoställena. Pengar från HS har inte kommit än.  

5.7  Ev motioner 

Vi funderar vidare till nästa möte. 

5.8 Senast från LRK. 

HS arbetar med att ordna utbildningar av provledare/kommissarier. Jaktansvarig i 
HS, Anna Londré kommer att kontakta regionerna kring frågan.  Vi tog upp frågan 
om utbildningsbidrag. Hur fungerar det? Ta med frågan till HS.  
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5.9  Rapport och synpunkter från kommittéerna 

 Info: Inger jobbar på med hemsidan. Vi får beröm för våra aktiviteter, FB och 
hemsidan från våra medlemmar och HS. Jennie lägger också ut bilder på FB. 
Vi har fått se korrekturen till Labradoren. Vi har fått mycket utrymme. Bilden 
fattas. 

 Jakt: B-provet hade inte full beläggning. Till slut blev det 11startande. 3 första 
priser, vackert väder, god mat och jättebra ordnat. Flera från styrelsen var 
med som funktionärer. En trevlig dag. Viltstatus: 9 måsar/trutar, 5 änder, 9 
kråkor, 8 kaniner. Vi behöver mer vilt till nästa B-prov. Gun kollar efter kaniner. 
Lilla Dummyjakten på söndag. Funkisar finns. TP är provledare i Norrtälje den 
2 juni. De nyinköpta startpistolerna kommer att användas. Det går åt ca 800 
skott/WT. Kenneth har varit och kollat marken på Skokloster. Marken har blivit 
bra. Marilois skickar protokoll från senaste jaktkommittémötet. 

 Utbildning: BPH anordnas för labradorer på Hundudden 29/9Det finns 9 
platser för oss inom LRKÖ. Jennie redogjorde för händelsen under sin 
valpkurs. Vi gör en utredning och tar fram en strategi för hur vi gör om något 
händer. Händelserapport ska skrivas vid alla incidenter. Vi funderar kring en 
blankett.  

 Utställning: Inför Skokloster: Domare: en finsk labradoruppfödare, Tiina 
Rantanen, Stronglines kennel. Gun söker kontakt med Agria för priser. 
Marilois hjälper till med kontaktperson. Det har varit två ringträningar en i 
Farsta och en i Åkersberga. Deltagande medlemmar var mycket nöjda med 
träningen. Ringträning igen i augusti inför Skokloster. 

 Uppfödare:  Inget för dagen.  
 

      5.10 Labbefesten 

Vi fyller i på One Drive. Fler rutvärdar behövs. Info till rutvärdarna läggs upp på 
One Drive.  Viktigt med sittande lunch för funktionärer. Alla fyller på i sitt 
ansvarsområde. Uppdatera varje gång. Aktivitetstips: visning av specialsök. 
Dag för planeringsbesök på Skokloster 4/6 kl 11.00. Sponsring 
Förslag 3 klubbmästare på WT.  Hur gör man med utställning? Gun får i 
uppdrag att fundera på hur klubbmästare ska utses på utställningen.  Går att 
ha tre mästare? Medlemslabradorer har företräde. Olika deltagaravgift för WT 
och utställning, för att underlätta uppföljning. 

5.11  LRK WT 2019 

      Kenneth kommer att börja planera, LRK centralt är positiva. Marilois har haft                                        
kontakt med Anna Londré. Vi försöker ha ansökan klar i september. Enligt HS 
beslut ska WT:t ligga andra helgen i augusti. Kommer någon att åka till Värmland, 
för studiebesök på årets LRK WT?   
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5.12    Kalendarium för 2018  

Kalendariet med olika aktiviteter finns på hemsidan, FB och i Labradoren och 
löpande läggs in i OneDrive  

   5. 13  Kontakten med nya medlemmar. 

Kan vi hitta något som lockar med våra medlemmar. T.ex förmåner på 
Dummies.se, Tassar o Tår osv. Ingegerd kollar med HS vilken sponsring vi får 
använda.  

5.14       Övriga frågor: 

           Medlemsbrev kommer i slutet av maj. Innehåll:  Skokloster.                                  
Marilois har pratat med Marie Sallander till Regionmötet den 9 februari. Scandic 
Upplands Väsby är bokat. 

            

    5.15      Nästa möte  

             Onsdagen den 20 juni kl 18.30 på Celavi. 

     5.16      Mötets avslutande 

             Kenneth avslutade möte.  

Beslut:   

 OneDrive ska användas 
 Projekt Labbefest i OneDrive. 
 Uppdatera provledarlistorna  
 Protokoll från kommittéerna läggs på One Drive 
 Händelserapportsblankett tas fram 
 Besök på Skokloster 4 juni kl 11.00 

             

  

Vid protokollet   Ordförande 

 

Ingegerd Wikström   Kenneth Åkerblom 

 

Gun Andersson 


