
Labrador Retrieverklubben/Östra

Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens
styrelsemöte nr 9 tisdagen den 05 oktober 2021 18.00.

Plats: Hos Katarina, Ringarvägen 9

Närvarande: Ingegerd Wikström, Gun Andersson, Jennie Winberg, Mats Evert,
Katarina Schagerberg, Ulla Algren. Från valberedningen deltog Marilois Malmgård
och Anders Lignell. Elsa Alkelin och Håkan Barklund hade förhinder.

9.1 Mötets öppnande:

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

9.2 Närvaro

Se närvarande ovan.

9.3 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

9.4 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Gun.

9.5 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes. Det kan därefter läggas till handlingarna.

9.6 Ekonomiska frågor

God täckning på kontot.

9.7 Skokloster: Labbefesten 11 september 2021

● Club Show
Det gick bra. Deltagare, domare och ringsekreterare mycket nöjda. Kommittén
med Gun i spetsen har gjort ett fantastiskt arbete.

● WT
Brister logistik kaffe och vatten.
Bemanning på rutorna och avbytare behöver arrangeras nästa gång.
Telefonlista till alla funktionärer hittade vi inte.
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● Prova på
Alla aktiviteter gick bra och full fart hela dagen. Scurryn borde ingå i Prova-på
aktiviteterna.

● Runt omkring
Extra toaletterna var mycket bra.

Skyltningen måste bli bättre.

Materialet vi har och inventarielista borde finnas på samma plats.

● Boende
Bra boende och middag.

● Ekonomi
Redovisning av pengar som ska till Scurryn komplicerad pga sammanslagna
swishbetalningar, kataloger mm. Vi behöver resultatlistan för att kunna matcha
mot inbetalningarna och vad som ska till Labbehjärtat.

● Sammanfattning av Labbefesten
Lista på vad som behöver göras nästa gång ska tas fram vid nästa möte. Vi
behöver ha en projektledare som enbart håller ihop hela eventet
(utställning/jakt/prova-på/labbefesten) och inte behöver ha andra uppdrag
samtidigt. Jättebra att vi fick låna Mats husbil.

9.8 Korta rapporter och synpunkter från kommittéerna

● Utställning: Planeras till 20 februari i Tungelsta ridhus

● Utbildning: Utbildningskommittéen har haft möte. Ny labbeträff i Väsby-hagen
planeras som inleds med promenad utanför hagen. Labbe-promenader för
miljöträning/sällskap med kopplade hundar på olika platser önskvärt.
Ingen plan för aktiviteter i Älta hundhall. Gott samarbete med de andra
ras-klubbarna för andra aktiviteter. Planeringen för vårens kurser igång.

● Jakt: B-proven har gått bra. Skylt från Långtora för viltsponsringen ska
införskaffas. 6 st prov planeras nästa år. Jaktkommittén har planeringsträff
20-21 november.
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● Information: 25:e oktober är det manusstopp för Labradoren. Bilder från
Labbefesten ska med. Ingegerd samlar ihop och skickar till Håkan. Info från
B-proven. Medlemsbrevet väntar vi med.

● Funktion / Mentalitet: FB-R samarbete med andra ras-klubbarna. Inget BPH i
augusti 2022, men vi önskar ett tillfälle på våren.

9.9 Medlemmar

Ökar antalet, det ser bra ut!

9.10 Övriga frågor

Gun är anmäld till RAS-konferensen och klubben betalar boendet.

Årsmötet kl 10.00 12 februari på Scandic Upplands Väsby. Uppskattning till
2021-funktionärerna planeras. Ingen föreläsare planeras.

9.11 Kommande möten

23 november kl 18.00 hos Gun Andersson.

9.12 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande

Katarina Schagerberg Ingegerd Wikström

Justerare

Gun Andersson
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