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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 4 måndagen den 9 april 2018 

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

 

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

4.1   Mötets öppnande: 

Göran hälsade alla välkomna.  

4.2   Närvaro  

Se närvarande ovan. 

4.3   Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 

4.4   Val av protokolljusterare 

      Till protokolljusterare valdes Anders Lignell     

     4.5   Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

4.6  Ekonomiska frågor 

Ulla lämnar ut en resultatrapport uttryckt enligt de tidigare kostnadsställena. Det 
är problem med banken, eftersom dokumenten har kommit pga av något litet fel. 
Ulla Kontaktar Elisabeth Malmros för att få gå över i ny beslutad struktur på 
ekonomiredovisningen.  

4.7  Rapport från regionmöte/fullmäktige 

Göran rapporterade om ett positivt och trevligt fullmäktige. Vi skapade nya 
kontakter bla med Västmanland. Eva Zetterdahl ställer gärna upp som adjungerad 
i styrelsen när det gäller uppfödarfrågor. Genomgång av GDPR. Vi lägger 
medlemsmatrikeln på One Drive, inga listor på egen dator. Jennie kollar med 
studiefrämjandet hur vi ska göra för att få ut bidrag när vi inte får ha 
personnummer på deltagarlistor. Bilder angående utbildningar läggs också på 
One Drive. En fundering är hur vi gör för att få fram nya funktionärer. 
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Utställningskommittén inom HS har tagit fram en ny blankett för anmälningar till 
utställningar. Gruppdiskussioner inom fyra olika områden. Tanken var att knyta 
kontakter. Vilket vi gjorde. Västlabben har många intressanta aktiviteter, men 
deras verksamhet blir liksom vår centrerad. Västmanland vill gärna samverka med 
oss. Årsmötet dag två gick snabbt. Vi måste fundera på hur man formulerar frågan 
i motioner. Ev motion ska skrivas i tid och skickas på remiss till övriga regioner 
samt till HS.  

4.8  Rapport och synpunkter från kommittéerna 

 Info: Genomgång av och OneDrive. Alla dokument läggs på OneDrive, så att 
vi inte har personuppgifter på fel ställe. Suss Granström kommer att vara med 
och hjälpa till med som projektledare vid Skokloster.  Arbete med hemsidan 
pågår. Dummyjakten och WT 2 juni ligger ute. Nytt medlemsbrev kommer ut 
den 15 april.  

 Jakt: WT –kursen gick mycket bra. Teori på fm och praktik på em. Bra träning. 
Positiv och bra kritik. Dag två blev det ett WT. Precis som ett vanligt WT med 
ganska tuff bedömning. Ekipagen fick göra omprov om det blev fel, för att 
verkligen få träna. Lunch och därefter genomgång. Domare till 2 juni och till 
Skokloster är klara. Kennlar står för funktionärsskapet under Labbefesten.  
650 skott finns. Provledare, Jörgen Norrblom, klar till 18 aug. Anders Hallgren 
är domare. Kenneth besöker Skokloster i samband med Elitprov i maj. 6 maj: 
Per fotograf, Inger mat, Ingegerd kastare i båten. WT-mästerskap, ska vi ta på 
oss det? Vilka kan hjälpa till? Vi är positivt inställda och jobbar för att kunna 
arrangera ett WT-mästerskap. Provledarlistorna behöver uppdateras. 

 Utbildning: Länken fungerar inte riktigt för utbildning. I avtalet förbinder sig 
instruktören att skicka ordentliga listor för att få ut sina arvoden. Listan går 
med i bokföringen. Medlemmar i LRK/Ö har företräde till våra kurser. Jennie 
kommer att vara med på webbkurs. Vi försöker lyfta BPH i HS enligt 
Goldenklubbens exempel. FB-R-tillfällen läggs ut på vår hemsida. Jennie 
funderar på formulering om BPH och FB-R, för att inspirera våra medlemmar 
att testa sina hundar. 

 Utställning: Förslag ringträning i Norrort. Jennie kontaktar Gun.  
 Uppfödare:  Eva Zetterdahl adjungeras till styrelsen i uppfödarfrågor. 

4.9    Labbefesten 

 Suss Granström projektledare med Inger. Aktivitetsplanering finns i OneDrive. 
Alla fyller på i sitt ansvarsområde. Uppdatera till nästa gång. Dag för 
planeringsbesök på Skokloster bokas 14/5. 
Förslag 6 klubbmästare utan mixning. Ökl nkl elit på W.  Gun får i uppdrag att 
fundera på hur klubbmästare ska utses på utställningen.  Går att ha tre 
mästare? 
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4.10  Kalendarium för 2018  

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

    4. 11  Kontakten med nya medlemmar. 

Medlemsblad mycket uppskattat. Skickas via mejl till dem som så önskar. Vi 
har ett Instagram konto också där Inger lägger ut bilder. 

     4.12       Övriga frågor: 

           Styrelsemedlemmar som inte är med i jaktkommittén kan delta i t ex Dummy-                                                                                                        
jakten                                                                                                                                                         

            

     

      4.13      Nästa möte  

             Måndagen den 14/5 också på Celavi. 

      4.14      Mötets avslutande 

             Göran avslutade mötet. 

Beslut:   

 OneDrive ska användas 
 Projekt Labbefest i OneDrive. 
 Styrelsemedlemmar som inte är med i jaktkommittén kan anmäla hund till 

dummyjakten. 
 Ringträning även Norrort. Samma upplägg både i norr och söder. 

             

  

Vid protokollet   Ordförande 

 

Ingegerd Wikström   Göran Assarsson 

 

Justerare 

 

Anders Lignell 


