
Labrador Retrieverklubben/Östra

Protokoll fört vid Labradorklubben Östra regionens

styrelsemöte nr 8 den 18 augusti 18:00

Plats: Hos Ulla Algren, Åkersberga

8:1 Mötets öppnande:

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

8:2 Närvaro

Närvarande: Ingegerd Wikström, Gun Andersson, Håkan Barklund, Jennie
Winberg, Ulla Algren, Gun Åkerblom

Med på telefon: Katarina Schagerberg, Monica Geneborg

Frånvarande: Maria Signell (jaktkommittén har möte samtidigt)

8:3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

8:4 Val av justerare

Till protokolljusterare valdes Ulla Algren.

8:5 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades sedan till handlingarna.

8:6 Ekonomiska frågor

● God täckning på kontot. Mer intäkter jämfört med samma tid förra året tyder
på att pandemieffekter har avtagit

● Anmälningsavgifter för Skokloster har kommit in.
● Tittbehörighet till styrelsemedlemmar har getts till de som gett sin info till Ulla.

8:7 Förändring i styrelsen

Gun Åkerblom kommer in som adjungerad jaktansvarig i jaktkommittén. Kenneth
Åkerblom kommer att ingå i jaktkommittén.

8.8 Kort rapport: läget
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● Jakt: Har fått tag på vilt, frysarna är fulla. Utbildningar för B-prov har gått bra.
Förslag att ha olika varianter, unghund- och nybörjare.

● Utbildning: Kurserna rullar på.
● Utställning: Se 8.9 Skokloster
● Funktion/Mentalitet: Utbildade funktionärer behövs fortlöpande: Kastare,

Testledare, Beskrivare. Information som går att dela i sociala medier behövs.
● Information:Medlemsbrevet har gått ut även info om Labbefesten. Ytterligare

medlemsbrev innan Labbefesten ska skickas ut. Alla är välkomna!
Medlemsbrevet går ut till alla som anmält mail-adress till Margot i HS.

8.9 Skokloster: Rapport om läget

● Info; Hemsidan, reklam: Högtalare. El behövs, kostar 500kr, ta kontakt med
Jörgen, Ingegerd har numret. Taket är återfunnit! Reklam: Efter info på
Facebook, fler anmälningar till utställningen har kommit in.
Gun Å och Gun A samordnar information till funktionärer och deltagare
gällande dagens hålltider. Detta ska delas även till styrelsen. Information om
att skott förekommer behöver tas med i materialet.

● Sekretariat, mottagande: Full bemanning fram till kl 10. Kl 10 hälsas alla
välkomna.

● WT: Start kl 08 ruta 1. Tufft program. 75 NKL före lunch (tror vi). Fyra
funktionärer/ruta, domare klara. Funktionärslotteri på plats. I och med att WT
kommer att bli officiellt så går vi igenom rutinerna redan denna gång.

● Prova på: Vi behöver spika var aktiviteterna ska vara. Ulla och Katarina, start
kl 10.

● Utställning: Ringträning startar kl 08.45, Utställningen startar kl 9.30.
● Parkering. Katarina samt ngn från WT-gruppen för att få ordning i början.

Skyltar behövs.Gun och Håkan inventerar.
● Mat osv. Hur många luncher: WT: 40 pers, Styrelsen 9, Utställning + prova-på

10,totalt 59. Stolar och åtta bord beställda. Ulla köper nya sopbehållare, minst
6 och sopsäckar. Gun hör ang. kaffe och smörgås. Kompostgaller till rosetter
finns. Swishskyltar har Jennie fixat. Avspärrningsband fixar Gun. Vatten till
hundar finns på macken. Gun har beställt toaletter till fredagen. Hämtas på
måndagen. Håkan har gjort en app.

8:10 Inför Stora Stockholm

Vi kommer att ha en monter på Stockholmsmässan 10-11 december. Ingegerd vill
gärna ha sällskap där. Vi tar upp detta igen på nästa styrelsemöte.

8:11 Årets Labrador Östra

Vi utser årets labrador inom region Östra, LRKÖ

Sida 2 av 3



Labrador Retrieverklubben/Östra

8:12      Medlemmarna

Nya medlemmar strömmar in. Vi bestämmer att vi skickar välkomstbrev   samt
senaste Medlemsbrevet till nyblivna medlemmar. Vem ansvarar? Håkan ?

Ny medlemsförteckning kommer att skickas ut.

8:13 Övriga frågor

Fråga om förtjänsttecken till medlemmar som gör goda insatser.

Hemsidan, diskussion om hur vi kan synliggöra våra aktiviteter bättre.

Fråga kring nummerlappshållare mm för att bygga LRKÖ varumärke tas med till
nästa styrelsemöte.

8:14      Kommande möten

13 oktober 18-20 hos Gun Åkerblom

8:15      Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande

Katarina Schagerberg Ingegerd Wikström

Justerare

Ulla Algren
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