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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 

styrelsemöte nr 9 måndagen den 19 oktober 2020 18.30 

 

Plats: Zoom-möte 

 

Närvarande: Göran Assarsson, Håkan Barklund, Gun Andersson, Ulla Algren, 

Jennie Winberg, Lena Almstedt, Elsa Alkelin, Eva Enarsson och Ingegerd Wikström.  

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 Jennie Winberg. 

9.5 Föregående protokoll 

      Protokollet lades till handlingar.  

9.6 Ekonomiska frågor 

I dag finns 100 600:- på kontot. Ulla behöver få en lista på ett antal som ska ha 

återbetalning av anmälningsavgifter för B-prov.  Ett par arvoden ska också betalas ut. 

Eftersom arvodet till domare har höjts måste vi betala sociala avgifter och dra skatt. 

Resultatet blir att domaren bara får ut 875:- av 1275:- medan kostanden för klubben 

blir 1642:- med sociala avgifter. Alla uppmanades att skicka in bilmil. 

9.7 Rapporter och synpunkter från kommittéerna 

• Info: Inte så mycket nytt på hemsidan just nu. Viktigt att få in underlag till 

Labradoren. Kallelse till årsmötet 13 feb ska vara med liksom en julhälsning. 

Alla försöker bidra med något utifrån sitt område. Bidragen skickas till Håkan. 

Håkan har fortfarande inte hittat något bra system för att enkelt skicka ut 

medlemsbrev.  Håkan kommer att använda ett system, som ger möjlighet att 
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skicka 200 mejl i taget. Han letar vidare medan vi väntar på att HS har något 

att bättre att föreslå.  

• Jakt:   B-proven har gått bra. Det var tyvärr flera, som inte fick plats. Elsas 

bilder såldes bra gav en del pengar. Kommittén har roligt. Lena och Elsa vill 

gå provledarutbildningen.  

• Utbildning: Alla kurser har kunnat genomföras. Det har fungerat med att hålla 

Coronaavstånd. Planering pågår inför våren. En fråga har kommit om LRK 

ordna en uppfödarutbildning. Vi vill också ha en anatomikurs. Ingegerd 

fortsätter kontakten med HS.  

• Utställning:  Trots läget siktar vi på vinterutställningen i Tungelsta. Domaren 

som var tänkt till Skokloster kan ju tänka sig att ställa upp. Viktigt att vi gör 

preliminärbokningar med tanke på läget.  Club Show: Kommittén har utökats 

med två personer, Kerstin Hedin och Monica Geneborg.  Dessa två kommer 

att ansvara för förtäringen under minglet på utställningen. Kommittén har 

garderat sig med svenska domare som reserver för de engelska om Coronan 

hindrar inresa för domarna. Anna Geschwint och Dan Eriksson har tackat ja till 

att vara reserver. På Club Show:s hemsidan finns en film om Ulriksdal.  

• Funktion/Mentalitet:  Vi har genomfört en FB-R och har den sista för året 24 

oktober. Planering inför nästa år pågår. 

 

9.8 Verksamhetsplan i spåren av Corona 

Inför Verksamhetsplanen för 2021 bör vi fundera på alternativa verksamheter förutom 

dem vi brukar ha.  

 

9.9 Verksamhetsberättelse 2020 i spåren av Corona: Ingegerd skickar ut 

verksamhetsberättelsen för 2019, som underlag för årets berättelse, som blir lite 

annorlunda.  

 

9:10 Framtiden: Årsmötet är planerat till 13 februari 2021. Under rådande 

omständigheter kallas endast till årsmöte med fika i samband med incheckning. 

Plats: Scandic Infra City. Tid:  9.00.  

 

9.11 Sponsring: Vi återkommer till frågan  

 

9.12 Kontakt med medlemmar:  Hur förenkla mejlutskicken? Frågan har gått till HS, 

samtidigt som Håkan söker alternativ.  
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9.13 Övriga frågor:  Inga övriga frågor 

 

9.14 Nästa möte:  24 november Scandic Infra City kl 17.00  

 

9.15 Mötets avslutande:  Ordförande avslutade mötet. 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

Ingegerd Wikström   Göran Assarsson 

 

Justerare 

 

Jennie Winberg 

 

 

 


