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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 6 onsdagen den 20 juni 2018 

Plats: Celavi, Brovägen 5 Stocksund, hos Kenneth, 18.30 

 

Närvarande: Göran Assarsson, Kenneth Åkerblom, Marilois Malmgård, Inger 
Grotteblad, Jennie Winberg och Ingegerd Wikström. 

6.1   Mötets öppnande: 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

6.2   Närvaro  

Se närvarande ovan. Ulla Algren, Gun Andersson och Anders Lignell hade anmält 
förhinder. 

6.3   Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 

6.4   Val av protokolljusterare 

      Till protokolljusterare valdes Jennie Winberg  

     6.5   Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

6.6  Ekonomiska frågor 

Ulla via telefon. Elisabeth har lämnat resultatrapporter till Ulla. B-provet inte klart 
än. Ekonomin ser bra ut.  Ulla skickar underlag till Elisabeth om hur hon ska 
bokföra. Alla kurser går under kursverksamhet. Jennie håller koll på att alla kurser 
betalas och att ekonomin går ihop. Ulla skickar resultatrapport till oss alla. 
Ingegerd lägger den som bilaga till protokollet, som skickas till revisorerna och 
HS. Pengar från HS har kommit.   

6.7  Rapport och synpunkter från kommittéerna 

 Info: Labradoren har kommit. Vi har fått mycket utrymme. Inger förslår att vi 
byter hemsidesplattform. Styrelsen ger Inger i uppdrag att byta plattform. 

 Jakt: WT: Kenneth fick vara provledare under WT 2 juni pga sjukdom, Marilois 
var biträdande. Rutorna anpassades till skuggan. 68 deltagare. Pistolerna 
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provsköts under tävlingen.   Lilla Dummyjakten: Trevligt upplägg lite för svårt. 
Borde vara lite mer lekfullt. Marilois om B-prov :Per fotograf den 18 augusti i 
Gullunge? Marilois skickar protokoll från senaste jaktkommittémötet. 

 Utbildning:  Svårt hitta instruktörer för nybörjarkurs i apportering på norra 
sidan. Det finns planer för WT-kurs till våren. Labbepromenad i stan planeras 
till hösten.  Vi tar fram en text om ev återbetalning. Veterinärintyg finnas för ev 
återbetalning. Höstens kurser kommer att läggas ut på hemsidan.  

 Utställning: Se labbefesten  
 Uppfödare:  Inget för dagen.  

 

      6.8 Labbefesten 

Skokloster: Svårt att få kontakt med Skokloster. Området bokad. Ingen hyra. 
Inger har kontaktat Fredrik, har bokatde rum som vi behöver. Allt står på One 
Drive.  Aktivitetstips: rallylydnad, apportering, viltspår osv. WT: Kenneth har 
hittat möjligheter för att ordna till rutorna.  Mat för funktionärer planeras. Viktigt 
att alla inte kan flytta sig från sitt uppdrag, för att äta lunch. Anmälan måste 
ske vid 2 bord. Domaren till utställningen är bokad, 2 ringsekreterare, 
sponsring. Regler för mästerskapet: bara labradorer, icke labradorer utom 
tävlan. Priser kommer att finnas från Engelson och Royal Canin.  3 
klubbmästare på WT.  Hur gör man med utställning? Gun får i uppdrag att 
fundera på hur klubbmästare ska utses på utställningen.  Går att ha tre 
mästare? Endast medlemmar? Avgifter: WT 300:-  och utställning 275:- för att 
underlätta uppföljning. Göran ansvarig för sekretariatet och parkeringsvakter. 
Inger pratar med dem som vill ha olika försäljning. Tält behövs till sekretariatet.  
Sopsäckar, avspärrningsband, Beslutades att funkisvästar med text 
Labradorklubben Östra 25 köps in. Var finns skyltar. Kolla med Gun. Inger gör 
skyltar. Jennie ansvarar för prova på, Gun för utställning och Kenneth för WT. 
Kartor trycks upp och delas ut. 

6.9  LRK WT 2019 

      Kenneth har pratat med Anna Londré om att vi kommer att sätta ihop en                     
projektgrupp för att planera WT i augusti 2019, ev på Häringe Slott. Beslut: Vi 
ansöker om detta. Kenneth sammankallar en projektgrupp samt skickar in en 
ansökan från oss. 

                                                                                                                                                   
6.10  Club Show 2021 

Vi beslutade att ge Gun i uppdrag att skicka in en ansökan om att vi får anordna 
Club Show 2021. Gun ordnar också en projektgrupp. 
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6.11    Kalendarium för 2018  

Kalendariet med olika aktiviteter finns på hemsidan, FB och i Labradoren och 
löpande läggs in i OneDrive  

     6.12  Kontakten med nya medlemmar. 

GDPR vi tar texten som vi har fått från HS.  Vi beslutade att sluta använda 
Studiefrämjandet.   

6.13       Övriga frågor: 

           Info från LRK: Sponsring: Vi kan använda andra sponsorer än Royal Canin 
och Agria, bara det inte handlar om hundmat och försäkringar.  

            

6.14      Nästa möte  

             Måndagen den 20 augusti kl 18.30 på Celavi. 

6.16      Mötets avslutande 

            Ordförande avslutade mötet.  

Beslut:   

 OneDrive ska användas 
 Projekt Labbefest i OneDrive. 
 Kenneth ansöker om WT-mästerskap 2019  
 Gun ansöker om Club Show 2021 
 Händelserapportsblankett tas fram 
 Jennie tar fram text om kursavgifter  
 Inger tar fram en ny plattform för vår hemsida 

 

Vid prokollet   Ordförande 

 

Ingegerd Wikström   Göran Assarsson 

 

Justerare 

 

Jennie Winberg 


