
Labrador Retriverklubben/Östra 
 
Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 5 måndagen den 16 maj 2016. 

 
Plats: Unique Dogs Tid: 18.00 serverades smörgås. Mötet började 18.30 

 

Närvarande: Susanne Ekstedt, Göran Assarsson, Marilois Malmgård, Jennie 
Winberg, Caroline Christensen, Gun Åkerblom och Ingegerd Wikström. Erik 
Assarson deltog under punkt 5.7 e). 

 

5.1  Mötet öppnades. 

5.2  Dagordningen godkändes och fastställdes. 

5.3   Till justerare valdes Gun Åkerblom 

5.4   Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Protokollet är 
skickat till HS, revisorerna och utlagt på hemsidan. 

5.5   Ekonomiska frågor:  rapport från kassören: Det finns 144 627:- i kassan + en 
handkassa som just nu innehåller ca 1000:-. 

5.6    Från LRK.  Inget att rapportera, men man vill ha hjälp med att informera om 
olika aktiviteter. 

5.7    Planering och arbetsfördelning gällande:                                                      
Verksamhetsplanen är styrelsen beslut på aktiviteter för 2016. 

a) Jakt- och övriga prov:  Kommittén består av  Marilois Malmgård, Gun 
Åkerblom, Håkan Barklund, Kenneth Åkerblom, Per Wikström och Ingegerd 
Wikström.   
Ett lyckat B-prov och ett lyckat C-prov har genomförts. Alla deltagare har varit 
nöjda. Att mackor serverades när deltagarna kom uppskattades mycket. 
Marilois har varit på kurs för blivande provledare Lilla Träskaten. Kursen 
består av två delar och den praktiska delen kommer först i augusti. Ytterligare 
två frysboxar, som vi får gratis, behöver hämtas och transporteras till 
Örsundsbro. Vi planerar prov för prov. Plan finns, se protokoll från kommitténs 
möten. Lena Karlsson i Västmanland kan ev bidra med mark i Heby inför 
kommande år. Lilla Dummyjakten behöver fler fuktionärer.   
 

b) Kurser/utbildningsansvar: För medlemmar: Kommitté består av: Monika 
Wahlberg, Birgitta Knöppel och Jennie Winberg, ansvarig.   Nu är det slutet av 
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terminen. Alla kurser ska eller har avslutats. Jenny och gruppen försöker få ut 
diplom till alla instruktörer att dela ut. Susanne har kontakt med två 
instruktörer, som kommer att hålla kurser i Uppsala i höst. 
För uppfödare: Susanne strävar efter att hitta utbildningar som kan stötta unga 
uppfödare. 
 

c) Sponsorer: Gun har kontaktat Royal Canin. Sponsring är lovad ett år för alla 
våra events. Gun har skrivit en önskelista till Royal Canin. Förslag finns om att 
ev testa ny sponsor på Wenngarn. Susanne kollar med Katarina Ramberg, om 
det är möjligt. 
 

d) Utställning: Caroline Christensen är ansvarig. Kommittén består av Emma 
Brantsjö, Inger Bosk-Grotteblad och Caroline. Planering inför Wenngarn är 
igång. Carro söker domare. Eva Zetterdahl är ett förslag, men Carro 
undersöker kostnaderna för att bjuda in en utländsk domare. Planering av 
samarbete med Västmanland pågår. Carro kontaktar Lena Karlsson. 
 

e) Information/tidning/hemsidan: Erik presenterar en modell med bloggverktyg för 
ny hemsidan, Wordpress. Eriks frågor till oss: - Vad vill vi ha? - Vill vi att alla 
ska kunna uppdatera? - Vi vill inte ha kommentarer. - Vi vill ha en 
kalenderfunktion. - Vi vill ha ett hjälpmedel som kan fungera för oss och våra 
medlemmar. Erik uppdaterar sitt webbkonto och lägger ut ett förslag till oss, så 
att vi kan tycka till.  Vi tackade Erik för hans presentation. Gemensam logga  
kommer att komma för alla labbeklubbarna.  
 

f) Ringträning inget besked än. Carro kontaktar Agnes via Eva.  
Ungdomsverksamhet. Vilar. Kolla vad som finns. 
 

g) Funktionsbeskrivning: Jennie och Ulla kontaktar Gunilla Lewerth för att få 
igång utbildning.  
 

h) Föreläsning i höst: Nutrition:  Hundmassörernas yrkesförening och Lrkö står 
för föreläsningen. 
 

i) Föreläsning om hjärtsjukdomar labradoren: Har redan varit. Repris? 
j) Utbildning funktionärer. B-prov och C-prov, instruktörer, ringsekreterare osv. 

Alla inventerar behoven till nästa gång.  
 

k) Värdegrund sjösättning: Varje gång vi skickar ut något lägger vi ut 
värdegrundslänken. Alla läser in värdegrunden och gör den levande. 
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5.8  Övriga frågor: Vi ska använda den Dropbox Ulla har skapat åt oss. Lägg till vilka 
som har varit aktiva. Fråga Ulla om hur vi ska göra för att veta vilka dokument, som 
är aktuella.      WT behöver ha  en högre avgift. Förslag 300:-. 

Wenngarn: Domare till WT finns. Kostnader: WT 300:-, veteraner gratis, utställning 
300:-, valpar 200:-, KM 500:-. 

Provledare på gång.  KM-regler enligt de gamla reglerna.  Armbindlar ska sys. 
Susanne fixar tyg, Ingegerd syr. Gun och Marilois ordnar inbjudan. Fler funktionärer  
med specifika uppdrag behövs.   

5.9  Nästa möte:    21 juni kl 19.00 telefon. Susanne ordnar. 

5.10 Mötets avslutande: Susanne avslutade mötet och vi tackade för förtäringen. 

 

 

 

Vid protokollet                                                     Ordförande 

 

Ingegerd Wikström                                             Susanne Ekstedt 

 

 

Justerare 

 

Gun Åkerblom 

 

 

 

 

 

 

 

 


