
Labrador Retrieverklubben/Östra

Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens
styrelsemöte nr 3 lördagen den 26 februari 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.

3.1 Mötets öppnande:

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

3.2 Närvaro

Samtliga närvarande.

3.3 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

3.4 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Gun.

3.5 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes. Det kan därefter läggas till handlingarna.

3.6 Ekonomiska frågor

● Genomgång av ekonomiska rutiner

● Milersättning

● Arvoden till funktionärer

o SKK har höjt rekommenderat arvode vilket medför

skattepliktigt belopp till den anlitade. Styrelsen beslutar att

kommittéerna själva avtalar med de anlitade om arvoden.

Sida 1 av 4



Labrador Retrieverklubben/Östra

o Instruktion för arvoden och utläggsblankett ska ligga på

hemsidan.

● Övrig ersättning

o Klubben saknar fortfarande pengar från SSRK för B-prov som hölls 2021.

Ingegerd och Ulla tar kontakt med SSRK och bevakar att vi får pengarna.

3.7 Rapport och synpunkter från kommittéerna

● Info

o Håkan tar kontakt med SSRK för att få en träff med utbildning i det verktyg

som används i samband med B-prov och kontakten med SSRK.

● Jakt

o Första möte planerat söndag 6 mars. Styrelsen välkomnar

Marilois Malmgård , Maria Signell, Majken Strandin, Maria

Hellström, Camilla Norberg, Nina Lindberg, Gun Åkerblom som

medlemmar i jaktkommittén.

o Jaktansvarig tar med frågan kring ett möte där styrelsen och

komitteérna träffas till första mötet med jaktkommittén.

o Fem funktionärer per dag efterfrågas från SSRK till

Unghundsderbyt på Gålö 18/6 och WT 19/6. Det finns

möjlighet att ha ett stånd för LRK Östra på torget under båda

dagarna. 3 styrelseledamöter anmälde att de kan närvara som

funktionärer på unghundsderbyt den 18/6.

o LRKÖ lånar inte ut utrustning till medlemmar. Maria H

undersöker vad som gäller angående skott på tävlingar from

2021.

o Provledarutbildning annonserat av LRK centralt med mycket

kort framförhållning.
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o Alla aktiviteter från jaktkommittén kommer att annonseras på

hemsidan och Facebook.

● Utbildning

o För kort framförhållning från LRK centralt för att några

provledare ska ha hunnit anmäla sig.

o Labbeträff planerad i Väsby i april. Förslag att dela ut “infoblad”

om LRK Östra vid dessa tillfällen. Håkan undersöker

o Labbeträffen i Slagsta lyckad. Fler träffar efterfrågas söder om

stan. Förslag Ågesta.

● Utställning

o Utställning planerad till 15 maj i Tungelsta ridhus. ALternativ till

inomhusevenemang är ridvolt utomhus. Domare har tackat Ja.

o Start kl 10. Ringträning kl 9 för intresserade eller nya utställare.

o Anmälningar har börjat kommit in.

● Funktion/mentalitet

o BPH i maj har platser kvar.

o Vi har fått förslag på datum för FBR för två tillfällen i vår.

3.8 Tankar inför en styrelsedag: datum, innehåll:

● Datum
○ 26 mars preliminärt 9-15. Plats bestäms senare.

● Innehåll
○ Syftet med dagen är att gå igenom stadgarna, värderingar och

bemötande inom och från klubben

3.9 Verksamhetsplan/Framtid, Labbefest

Diskussion om verksamhetsplan bordläggs till styrelsedagen.

Skokloster har föreslagit ny plats för Labbefesten 10 september. Förslag att vi inför
årets Labbefest har en projektledare som samordnar hela evenemanget.

3.10 Regionmöte och Fullmäktige
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19 och 20 mars. Fyra i styrelsen är anmälda av Ingegerd: Håkan, Gun, Jennie, Ulla.
Info om Labbefesten förbereds till mötet.

3.11 Medlemmarna

ca 1100 medlemmar. Valpköpare får medlemskap automatiskt.

3.12 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

3.13 Kommande möte

26 mars enligt ovan.

3.14 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande

Katarina Schagerberg Ingegerd Wikström

Justerare

Gun Andersson
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