
Labrador Retrieverklubben/Östra 
 

Sida 1 av 3 
 

 

Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 6 torsdagen den 4 juni 2020 18.30. 

Plats: Zoommöte 

Närvarande: Göran Assarsson, Gun Andersson, Håkan Barklund, Ulla Algren, Lena 
Almstedt och Ingegerd Wikström.  Jennie Winberg och Eva Enarsson har anmält 
förhinder. Elsa Alkelin frånvarande. 

6.1 Mötets öppnande: 

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna. 

6.2 Närvaro  

Se närvarande ovan.   

6.3 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 

6.4 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Gun Andersson 

6.5 Föregående protokoll 

      Föregående protokoll lades till handlingarna.  

6.6 Ekonomiska frågor 

Vi ligger 20 000:- back med 80 000:- på kontot. Kurserna går jämnt ut. Vi klarar                                                                                               
oss bra trots läget.  

6.7 Rapporter och synpunkter från kommittéerna 

 Info:  Medlemsbrevet kommer att läggas på hemsidan, eftersom det är svårt 
att nå alla medlemmar. En del mejl studsar. Ett medlemsbrev per kvartal 
känns lagom. En föreläsning kommer att hållas på via videolänk den 17/6 kl 
19.00 under rubriken ” I huvudet på en domare”.  Föreläsare är Mikael Nilsson, 
som är exteriördomare. Föreläsningen är gratis för våra medlemmar och man 
anmäler sig på klubbens hemsida. Bilder från Per Jensens fördrag kommer att 
läggas på hemsidan. 

 Jakt: Jaktkommittén förslår att de lägger upp en WT-kurs på Skokloster istället 
för WT. Kommittén har möte den 6/6 för att planera.  B-provet i oktober inte 
klart.  

 Utbildning: Alla kurser har kunnat genomföras. Planering för hösten igång. 
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 Utställning:   Svårt att veta som gäller. Alla utställningar är inställda just nu.  
Vi har en domare till Skokloster om läget skulle förändras. Andra idéer inför 
Skokloster se punkt 6:8. Årets Club Show är inställd, men Club Show- 
kommittén kommer att ha en möte i juni. Det finns mycket erfarenhet i 
kommittén, så det fungerar trots att inga idéer kan hämtas från årets Club 
Show. 

 Funktion / Mentalitet:  Pga att SKK har förbjudit 70+ att vara funktionärer, så 
kan vi inte genomföra någon funktionsbeskrivning den 14 juni. Vi kommer 
däremot att kunna genomföra ett BPH den 14 augusti. 

6.8 Skokloster.  

 Vi är välkomna till Skokloster med de begränsningar som gäller. 
 Jaktkommittén föreslår WT-kurs uppdelad på för-och eftermiddag med 8 

deltagare per pass.  
 Utställning: svårt att begränsa, antingen mer utrymme eller ställa in. Vi kan 

kanske ha ringträning/utställningskurs. 
 Prova på kan vara svårt, men vi funderar vidare. 
 För att undvika trängsel får alla ta med egen mat.  
 Vi funderar var och en vidare till nästa möte den 1 juli och fattar då beslut om 

hur och vad vi ska göra. 

   6.9 Fullmäktige   

Protokoll från Fullmäktige har skickats ut 

6.10 Medlemmar 

Vi har nu ca 1002medlemmar! Vi jobbar för dem. 

 

6.11 Övriga frågor 

Vi har funderat på hur vi aktiverar medlemmar via nätet. En föreläsning kommer att 
hållas via videolänk den 17/6 se punkt 6:7 info. I övrigt gör vi inte så mycket mer nu. 
Medlemmarna har ju uppmuntrats att jobba med grundträning i väntan på att allt drar 
igång igen.  

6.12 Nästa möte  

Onsdagen den 1 juli kl 18.30. Tel eller web? 

6.13 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet. 

Att göra:    
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 Vi funderar på olika aktiviteter som kan genomföras som/istället för labbefest. 
 Vi funderar på aktiviteter, som kan inspirera via nätet. 
 Föreläsare till årsmötet 2021 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

Ingegerd Wikström   Göran Assarsson 

 

Justerare 

 

Gun Andersson 

 

 


