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Protokoll 8. 20/10-2015 

 Plats: Hos Unique Dogs  Tid: 18.30 

Närvarande: Birgitta Knöppel, Anna Londré, Jennie Winberg (Adjungerad), Susanne Ekstedt, Ulla 

Algren, Per Wikström och Monica Öhman samt valberedningen Eva Derland, Emma Brantsjö och 

Håkan Dahlin. Närvarande refereras till nedan endast med förnamn.  

1. Ordförande Susanne hälsade alla välkomna. 

 

2. Valberedningen informerar. 

 

3. Mötet fastställde dagordningen. 

 

4. Till protokolljusterare valdes Ulla och Birgitta. 

 

5. Mötet hade genomgång av årets protokoll och konstaterar att ett misstag begåtts 

gällande protokollen som finns på hemsidan.  Protokoll nr 4 saknas och kommer läggas 

upp.  Vidare blev telefonmötet 26/8 inställt. I september hölls ett aktivitetsmöte inför 

klubbmästerskapet i Wenngarn.  

 

6. Ekonomiska frågor. Ulla redovisade för det ekonomiska läget. Tillgångarna är jämställda 

med vid årets ingång trots inköp under året. Ulla presenterade två förslag hur kassörens 

arbete i framtiden kan underlättas. Ulla föreslår att utbildnings- , utställnings och C-

provsansvarig får behörighet att följa klubbens plusgiro för att själva kunna stämma av 

med anmälningar mm, samt att klubben öppnar ett Swish-konto för att undvika onödig 

hantering med kontanter. Per föreslår ett nytt sätt att utvärdera och uppskatta ett reellt 

värde av klubbens inventarier och varulager. Per kommer skicka ut en lista för varulager 

och inventarier till Anna som är ansvarig för att stämma av med respektive arbetsgrupp. 

 

7. Revisorerna informerar. Revisorerna påpekade att värdegrundsdiskussionen måste 

behandlas nu och att resultat förväntas innan årets slut och vara med som punkt i 

förvaltningsberättelsen.  
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8. Inkommande skrivelser. Inget har inkommit. 

 

9. Planering, lägesrapporter, arbetsfördelning, presentation av arbetsgrupper gällande: 

B-provsgruppen.  

Marilois rapporterar: I väntan på att ordinarie prov läggs ut för 2016 kan inte de 

särskilda proven planeras än. 

C-provsgruppen.  

Birgitta informerar: Inga fler prov planerade i år. Fyra prov planeras under 2016 samt 

Lilla Dummiejakten. Första provet planeras till Veda i slutet av april.  

Kurser/utbildning 

Jennie informerar: Klubben håller i ett flertal pågående kurser och återkommande 

träningar med gott resultat. Kurserna inrapporteras till Studiefrämjandet. En Anatomi-

kurs i LRK:s regi finns intresse av att hålla i januari-2016. Jennie kommer kontakta 

ansvarig person hos LRK.  

Sponsorer 

Inget nytt. 

Utställning 

Inget nytt. 

Information/tidningen/hemsidan.  

En länk på hemsidan till Facebook-sidan kommer läggas upp.  

Marilois har via mail skickat in ett bidrag till Labradoren. Jenny sätter ihop material om 

kommande kurser & aktiviteter och Susanne skriver en kortare resumé från årets 

klubbmästerskap.  

Ungdomsverksamhet.  

Inget nytt. 

Promenader.  

Jennie lägger kontinuerligt upp tillfällen på Facebook. 

Ringträning.  

Jennie kommer kontakta Agnes Hellman och undersöka intresse att arrangera 

ringträning. Caroline Christensen kommer fortsatt hålla i träningar. 

Övriga aktiviteter 
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Fest för årets funktionärer 

Birgitta och Jennie planerar en tillställning i december. 

 

10. Övriga frågor. 

Inga frågor. 

 

11. Nästa möte planeras hållas torsdag 19 november kl. 19.00. 

 

12. Årsmötet. 

Årsmötet är bokat till 13/2-2016. Jennie ansvarar för att undersöka lokal för årsmötet med 

Studiefrämjandet.  Adam Hubinette är klar som föreläsare mellan kl 10-12 varefter mötet 

kommer att hållas.  

 

13. Mötet avslutades kl. 21.15. 

 

Justeras 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 


