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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 

styrelsemöte nr 3 söndagen den 24 mars 2019  10.00-16.00. 

Plats: Scandic Upplands Väsby 

Närvarande: Göran Assarsson, Inger Grotteblad, Gun Andersson, Ulla Algren, 

Kenneth Åkerblom, Jennie Winberg, Key Dolk, Anders Lignell och Ingegerd 

Wikström. 

 

3.1 Mötets öppnande: 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

3.2 Närvaro  

Se närvarande ovan. För att hälsa vår nya styrelsemedlem Key Dolk välkommen, 

gjorde vi ett presentationsvarv. 

3.3 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes med tillägg av 4 punkter till övriga frågor. 

3.4 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Anders Lignell 

3.5 Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna, efter att vi hade gått igenom 

beslutslistan. 

3.6 Ekonomiska frågor 

Ulla redogjorde för den nya kontoplanen, som nu är igång. Resultatområdena 

visas.  Alla intäkter bokförs på ett konto. Förtäring bokförs separat.  

Resultatrapporten förenklas. Alla löner måste redovisas på individnivå varje 

månad. För arvoden under 1000:- dras ingen skatt. Vårt regionmöte är den 

aktivitet som kostar mest under året. 163 000:- finns på plusgirot just nu. 

Deltagaravgifter har kommit in, men ersättningen till kursledarna har inte betalats 

ut än. Vårutställningen gick med plus i år igen. Ulla går igenom kontoplanen med 

Elisabeth. 
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3.7 Rapport och synpunkter från kommittéerna 

• Info: Inger: Vi måste planera inför nästa Labradoren. 25/4 är det manusstopp. 

Anders har skrivit om vårt regionmöte. Wt-kursen bör komma med. Skokloster 

ska vara med. Hemsidearbetet pågår ständigt.  Alla måste skicka in sina e-

postadresser till medlemsregistret, för att kunna få medlemsbrevet. Diskussion 

kring hur vi ska marknadsföra oss på sociala medier.  Vi har en egen 

Instagramsida. Inger hanterar frågan efter egen förmåga och jobbar vidare 

med den. 

• Jakt: WT –kursen 27-28/4 blir av. B-prov 18-19/4 i Weckholm och 

Dummyjakten 4/5 har funktionärer. Vi ansvarar för en ruta på Tullgarn 

söndagen den 26 maj, även här klart med funktionärer.  WT Norrtälje 6 juni 

har också funktionärer. Vilt finns, ammunition behöver köpas. Rutvärdar finns 

till Skokloster. Styrelsen finner det märkligt att provledarutbildningen inte blev 

av. Vi anser att det är ett exempel på där HS inte upplevs som stöd för 

regionernas verksamhet. 

• Utbildning:  Kurserna rullar på. Det är svårt att fylla kurserna i Söderort. 

Valpkursen i Täby inställd. Goldenklubbens valpkurs erbjuds istället. Idé: ev. 

visitkort för att presenterar oss. Vi måste försöka nå ut till valpköpare via 

uppfödarna. Instruktörsutbildningen pågår. Alla kurser ligger ute på hemsidan.   

• Utställning: Vårutställning i Tungelsta ridhus genomfördes 17 febr. Fanny 

Hellström var domare. Drygt 60 hundar. Många besökare. Vi försöker nästa år 

också. Vi diskuterade ev exteriörbedömning i samband med Skokloster. Vi tar 

med frågan till Labradorfullmäktige.  

• Funktion/mentalitet: Presentation av BPH och FB-R. Vi jobbar vidare med 

frågan och tar med den till Regionmötet i Labradorklubben. Tyvärr finns det 

bara ströplatser till BPH under året. Vi har anmält intresse för kommande år. 

Ett FB-R genomförs 12/4 med förhoppning om fler tillfällen. 

3.8 Värdegrunden 

Efter genomgång pratade vi om hur vi ska sprida vår värdegrund. Vi kan kanske 

bjuda in nye ordförande eller annan representant från HS för en presentation. 

Värdegrunden finns på vår hemsida. 

3.9 Verksamhetsplan / Framtid 

Verksamhetsplanen år igång. 
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3.10 Regionmöte och Fullmäktige 

Vi kommer bara att ha två representanter under helgen. Stöd från HS i samband 

med aktiviteter. Aktivt, positivt stöd. Hjälp till regioner med problem. Hur mår min 

hund? Provledarutbildningen måste bli av. 

3.11 Sponsring 

Styrelsen ifrågasätter det långtgående sponsoravtal HS skrivit med Royal Canin, 

som gör det omöjligt att vända sig till annan sponsor även i de fall Royal Canon 

inte vill delta i ett arrangemang. 

3.12 Kontakt med medlemmarna 

Medlemmarnas e-postadress behöver finnas.  

3.13 Övriga frågor 

a) Glas: Glasen är slut, men vi beställer 100 kartonger. Beslut: Vi hyr ett förråd. 

Jaktkommittén får beställa gamingbags och bord, samt två kaffebryggare.  

b) Skokloster: 21 september Aktivitetsdag, domare finns på förslag. Kenneth och 

Inger håller i kontakterna med alla olika aktörer. Ev knarksök, fotografen, 

Scurry(?). Sponsring på gång. OBS! En förare en hund. Ev Exteriörbedömning. 

c) Clubshow: Östra har Clubshow 2021.  20 000:- delas ut i ekonomisk stöttning 

från HS. Kommittén, som ska finnas med över utställningen, Gun Andersson, 

Inger Grotteblad, Emma Brantsjö, Håkan Dahlin, Ulrika Henriksson. Domare 

från England. HS ska godkänna. Därefter beslutar SKK.  5 domarnamn 

kommer att skickas in. Plats: Ulriksdal. Nästa möte i maj. 

d) Styrelsen vill bjuda in nya medlemmar i HS och ordförande till ett styrelsemöte, 

för samtal och information kring regionens verksamhet och funderingar. 

e) Styrelsen har för avsikt att kalla WT-provet i Norrtälje 6 juni för TP:s minne/ TP-

memorial. Jaktkommittén ansvarar för lämpligt namn och upplägg. 

 

3.14 Nästa möte  

9 maj 18.30 Celavi 

3.15 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet. 
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Beslut:  

• OneDrive ska användas  pågår 

• Händelserapportsblankett tas fram            pågår 

• 100 kartonger glas köps in. 

• Vi hyr ett förråd för ex.arkivering och priser. 

• Jaktkommittén köper in gamingbags, bord och kaffebryggare. 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

Ingegerd Wikström   Göran Assarsson 

 

 

Justerare 

 

Anders Lignell 


