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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 3 tisdagen den 13 mars 2018 

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

 

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

3.1   Mötets öppnande: 

Göran hälsade alla välkomna. Vi inledde med att vi presenterade oss för varandra, 
eftersom det är första styrelsemötet med den nya styrelsen. Viktigt att vi skickar ut 
idéer i förväg inför möten, så att alla hinner tänka till och beslut kan fattas. 

3.2   Närvaro  

Se närvarande ovan. 

3.3   Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes med tillägg några övriga frågor. 

3.4   Val av protokolljusterare 

      Till protokolljusterare valdes Marilois Malmgård 

3.5   Föregående protokoll 

Föregående protokoll, möte 1 och konstituerande möte, lades till handlingarna. 

3.6  Ekonomiska frågor 

Ulla redogjorde för sina tankar om hur ekonomin ska skötas med ett antal 
kostnadsställen. Se bilaga. Göran attesterar styrelsens reseräkningar. Ulla 
attesterar Görans. Reseräkningar och utlägg skickas löpande. En räkning per 
aktivitet. Vid varje styrelsemöte går vi igenom ekonomiska läget. Reseräkningar 
kan mejlas till Göran och skickas till Ulla. Kvitton skickas per post. Vi beslutar 
enligt Ullas direktiv. Alla skickar sina adresser till Ingegerd, som gör en 
adresslista. Tittbehörighet till olika ansvarsområden. Alla får tittarbehörighet. 
Deltagarlista med avprickning ska finnas med för de olika aktiviteterna. Inger gör 
ett flödesschema så att vi i styrelsen kan hålla koll på olika aktiviteter. Vi stämmer 
av inför sommaren hur vi ligger till ekonomiskt. 
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3.7  Inför regionmöte/fullmäktige 

Fyra representanter för LRK/Ö får rösta. Övriga är välkomna.  Under mötet och 
middagen försöker vi ta nya kontakter och lära av andra. Hur fungerar 
kommunikationen inom labradorklubben, FB osv? 

3.8  Rapport och synpunkter från kommittéerna 

 Info: Flera läser hemsidan från mobilen. Inger bygger om sidan, så att den blir 
mobilanpassad.  Hemsidan renare och med mycket bilder. Labradoren  
kommer med namn på den nya styrelsen. Suss Granström vill vara med i 
kommittén. Hon kan ev vara med och vara projektledare för labbefesten 

 Utställning: Vårutställningen 18/2 i Tungelsta Ridklubb, 85 hundar var 
anmälda och 78 var där.  Hyra för ridhuset var 2000:-. Ridklubb höll cafeteria. 
Allt gick bra och alla var nöjda. Vi siktar på samma plats nästa år igen.  Inger 
kommer att förstärka kommittén 

 Utbildning: Ett antal kurser ligger ute. Ev direktreklam till nya valpägare för att 
informera om vår verksamhet. Apporteringskurserna blir snabbt fulltecknade. 
WT-kursen är mycket populär. Valpkurs och unghundskurs börjar i april. 
Funderingar kring att bjuda in engelsk instruktör. 

 Jakt: Frölundamarken fungerade inte. Det blir WT i Norrtälje i stället  2 juni.    
B-prov: Enligt SSRK HS kan man inte ha fötroendeuppdrag i andra klubbar 
(SGL eller JRK) och vara domare/provledare inom SSRK. Detta ifrågasätts av 
många och bl a har SSRK Östra efter sitt regionmöte skickat en skrivelse till 
SSRK HS. Om det inte löser sig kan vi  ev inte ordna B-prov i augusti. Vi 
försöker hitta provledare, kanske med hjälp av SSRK. – Några funktionärer 
kommer att tilldelas något annat än vinglas som tack. - Startpistoler: 6mm 
kaliber, som ej är licenspliktiga, behöver köpas in. Styrelsen beslutade att 
köpa in 5 startpistoler. Den som redan finns ska kasseras.. Gummibåten 
kasseras, men vi har fått en ny. Motorn till den gamla båten kan användas till 
den nya. Kuverten är slut. Det behövs rosetter 6 av varje till 6 maj. 
Funktionärer till 6 maj: Skrivare (Gun), utlägg i söket (Göran), lunch o fika, 
Inger o Ingegerd, kastare i båten. Hur kan vi väcka liv i att ha en 
Labbecampen t ex i Bispgården, Jämtland,  

 Uppfödare: Vi kontaktar några uppfödare om att adjungeras till styrelsen. 

3.9    Labbefesten 

 Vi ska skapa en fest som alla vill delta i.  Vi kollar kostnad för ev övernattning 
för att kunna förbereda. Vi ska också hitta tid för att åka till Skokloster och 
reka.  Tanke: kurser startar efter  den 15 september. I år väljer vi att låta 
uppfödare bli rutansvariga. Vi bör ha inkastare, som berättar om vad som 
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händer.  Inger är projektledare för labbefesten och skapar en dropbox som 
samarbetsyta.  Ett WT och en utställning. Man kan ställa upp i båda, men på 
eget ansvar. Vi diskuterar upplägget till hur klubbmästerskapet. Idéer samlas i 
dropboxen.   

3.10  Kalendarium för 2018  

Kalendariet med olika aktiviteter finns på hemsidan och i Labradoren.  

    3. 11  Kontakten med nya medlemmar. 

 Vi använder medlemslistorna och hälsar nya medlemmar välkomna och riktar 
information om olika aktiviteter. 

     3.12       Övriga frågor     

           Årsmötet: nästa år: Lokal bokad, ordförande Sara Nordin. Vi söker en bra 

           föreläsare till ett hyfsat pris. 

     

      3.13      Nästa möte  

             Måndagen den 9/4 kl 18.30 på Celavi.    Måndagen den 14/5 också på            
Celavi. 

      3:14      Mötets avslutande 

Göran avslutade  mötet. 

Beslut:  5 startpistoler köps in, den gamla kasseras. 

              Den gamla gummibåten kasseras, LRK/Ö har erhållit en ny som gåva. 

  

Vid protokollet   Ordförande 

 

Ingegerd Wikström   Göran Assarsson 

 

Justerare 

 

Marilois Malmgård 

Bilaga: 
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Så här ska vi hantera bokföringen inom LRK/Ö. Beslut enligt Ullas förslag: 

För att kunna följa kostnaderna för respektive aktivitet så föreslår jag att vi skapar nya 
kostnadsställen. Vi bokför enligt tidigare kontoplan MEN varje kostnad/intäkt ska styras till ett 
kostnadsställe. Kan se ut som nedan med exempel på kostnader/intäkter 

 Styrelsearbete  
Kostnader för möten, brevporto, bokföringssystemet, kmers för styrelsen om det inte kan 
knytas till en specifik aktivitet, medlemsavgifterna 

 Region och årsmöte 
Hyra av lokal, hotellrum, föreläsning mm 

 Utställning 
Anmälningsavgifter, domararvode, ringsekreterare, reskostnader, ev hyra av lokal, 
prisrosetter 

 WT 
Anmälningsavgifter, domararvoden och reskostnader, prisrosetter etc 

 Bprov 
Se ovan + viltkostnader/intäkter 

 Kursverksamhet 
Arvoden, anmälningsavgifter, ev material 

 Intern utbildning 
 Uppfödarmöten 

Arvode till föreläsare, hyra av lokal etc 
 Aktiviteter i övrigt 
 Labbefesten 

Alla kostnader/intäkter som hänförs till denna dag ska bokföras på detta kostnadsställe 
oavsett om det är utställning WT eller annat 

Reseräkningar och utläggsredovisningar ska attesteras av ansvarig för respektive atktivitet. Utlägg ska 
redovisas med originalkvitton och bifogas. Utlägg och kmers från styrelsemedlem ska attesteras av 
annan än kassör. 

Betalningsunderlag ska även kompletteras med kostnadsställe innan utbetalning av ansvarig. 

Innan varje styrelsemöte vill jag, kassören, få en resultatrapport per kostnadsställe från 
bokföringsansvarig för att gå igenom att det ser just ut och jag presenterar den sedan på mötet. 
Kopia med eventuella kommentarer till revisorerna efter varje möte. 

När det gäller arvoden till domare, intruktörer etc gäller följande: 
Arvode till utställningsdomare är enligt SKKs riktlinjer 950 kr, då behöver vi inte dra skatt eller betala 
sociala avgifter dock redovisa Kontrolluppgift till Skatteverket. Därför ska namn, personnummer och 
adress finnas på de domare som vi använder. 
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Domare till B-prov får 495 kr enligt SSRK. Ingen skatt dras, ingen soc betalas, men Kontrolluppgift ska 
lämnas. 

Notera att befrielsen från att dra skatt och betala soc är 1000 kr/år och person. 

Övriga arvoden som överstiger 1000 kr ska beskattas (30%) och betalas soc på (31,42%), samt lämnas 
kontrolluppgift till Skatteverket. Dessutom måste vi göra en arbetsgivardeklaration till Skatteverket 
månaden efter utbetalning har skett. Har personen i fråga en F-skattsedel så behöver vi inte göra 
något av ovanstående, det sköter personen själv. 
 


