
Labrador Retrieverklubben/Östra

Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens
styrelsemöte nr 6 tisdagen den 17 maj 2022 18.00.

Plats: på Zoom

6.1 Mötets öppnande:

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

6.2 Närvaro

Närvarande: Ingegerd Wikström, Gun Andersson, Katarina Schagerberg, Håkan
Barklund, Jennie Winberg, Maria Signell, Monica Geneborg Frånvarande: Ulla
Algren, Maria Hellström.

6.3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

6.4 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Håkan Barklund.

6.5 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes. Det kan därefter läggas till handlingarna.

6.6 Ekonomiska frågor

● God täckning på kontot. Vi har fått vårt bidrag från HS och

inbetalningar har kommit in för kurser

● Beslut om att köpa in skott för 11000:- , som ska täcka behovet för

2023 också

● Fråga om inköp av sladdlös mikrofon och högtalare till utställningen

● Genomgång av resultatrapporter

6.7 Från SSRK om funktionärer till FB-R
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Labradorklubben har fått en skrivelse med en angelägen vädjan från SSRK om att
försöka rekrytera funktionärer till FB-R. Det saknas funktionärer vilket gör FB-R svårt
att arrangera. Vi tar med det i medlemsbrevet och tar upp det i samband med våra
aktiviteter.

6.8 Rapport och synpunkter från kommittéerna

● Info

o Information om kommande event ligger på hemsidan

o Styrelsen önskar medlemsbrev redan nästa vecka

o Förslag på profilkläder från Uhip med brodyr

o Alla avtal (sponsoravtal t ex) behöver vi ha på papper

● Jakt

o Lilla Dummyjakten är under kontroll vad gäller arrangemang

och funktionärer.

o “Bogesund retriever-event” planeras på Nationaldagen

tillsammans med Golden- och Flatklubben (6 juni) Ca 60

individer och sex lag anmälda. Bra underlag med sponsorer för

donationer till Läkare utan gränser och vinster.

o Finns någon från jaktkommittén som kan vara adjungerad i

styrelsen när Maria H lämnar?

● Utbildning

o Vi har en ny medlem i utbildningskommittén: Pia Johansson

o Viltspår och apportering prova på-tillfällen samt

inomhusträning planeras till hösten.

o Labbepromenad planerad i Väsby torsdag 2 juni.

● Utställning

o 15 maj utställning i Tungelsta ridhus. 50 anmälda, 7 valpar

o Ringträningen populär för många förstagångsutställare

o Vi behöver förbättra information till deltagare kring vilka

riktlinjer som gäller, samt att vi har rätt att neka deltagare som

inte följer dessa  ( t ex kring vaccinationer)

● Funktion/mentalitet
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o Två FB-R genomförda. Om det finns synpunkter kring

beskrivningarna, skriv ner dem och skicka till Ingegerd, som tar

dem vidare. Fler tillfällen planeras.

o Ett BPH-tillfälle har genomförts. Inga nya planeras just nu.

6.9 Skokloster: projektplan

Marken som behövs till nästa Labbefesten behöver inspekteras. Ingegerd samordnar
tillfälle. Ingegerd kan vara projektansvarig. Projektmöte planeras i juni. Jennie tar
hand om Scurry samt kontakt med Labbehjärtat. Revatorpet, försäljning, kommer.

Allmänt hållen annons kommer ut i nästa nummer (nr 2) av Labradoren. Mer detaljer
kommer ut i medlemsbrev, på Facebook/Instagram och hemsidan.

Var ska sekretariatet vara för att vi ska få bästa möjliga mottagande? Två sekretariat,
tydligt skyltat för utställning resp. WT.

Parkeringsvakter kommer ordnas.

Ingegerd har lista på vad som behöver ordnas.

6.10 Stora Stockholm och Årsmöte 2023

Stora Stockholm Utställning blir av i år! Förmodligen slutet av december. LRK har en
monter, som ska bemanns, frivilliga får gärna vara med.

Lokal till årsmöte 2023 är bokad. Föreläsare ej bestämd. Monica undersöker.

6.11 Medlemmarna

Vad gäller e-post från medlemmar ska den som är berörd svarar (med kopia till
styrelsen)

6.12 Övriga frågor

Inget togs upp.

6.12 Kommande möten

Fysiskt möte förslag måndag 27 juni.

6.13 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.
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Vid protokollet Ordförande

Katarina Schagerberg Ingegerd Wikström

Justerare

Håkan Barklund
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