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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 9 söndagen den 2 december 

Plats: Scandic Hotel Upplands Väsby 

Närvarande: Göran Assarsson, Gun Andersson, Ulla Algren, Kenneth Åkerblom, 
Jennie Winberg, Marilois Malmgård, Anders Lignell och Ingegerd Wikström. 

 

9.1 Mötets öppnande: 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

9.2 Närvaro  

Se närvarande ovan. Inger Grotteblad hade anmält förhinder. 

9.3 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 

9.4 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Jennie Winberg 

9.5 Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna, efter att vi hade gått igenom 
beslutslistan. 

9.6 Ekonomiska frågor 

Ulla redogjorde för det ekonomiska läget. Det ekonomiska läget är mycket gott. 
Ordförande, kassör, sekreterare och bokföringskonsult träffas för att göra 
kontoplan inför nästa år. Mejladressen kassor@lrko.se måste kontrolleras.  

9.7 Rapport och synpunkter från kommittéerna 

 Info: Inger har skickat in ett antal punkter: Medlemsutskick med inbjudan till 
årsmötet osv skickas ut i december. Löpande info läggs ut på hemsidan och i 
Facebook. 

 Jakt: Norrtälje 6 juni WT. Anders kollar marken med Lennart. Detta WT hålls 
till minne av TP. Diskussion i gruppen: Ska Labbefesten vara en eller två 
dagar? Hur skulle den kunna se ut?  Vi funderar vidare. Anders kommer att gå 
provledarutbildning, för att kunna funktionerar på B-prov. Vi måste hitta 
provledare och kommissarier till kommande prov. Karin Westerlund hjälper 
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gärna till i jaktkommittéarbetet med administrationen, men kommer inte att 
vara medlem i jaktkommittén. Hon kan ha en viltfrys hos sig.   

 Utbildning:  Planering för vårens kurser är i full gång. Valpkurs och 
apporteringskurser ligger ute på hemsidan. Planering pågår för 
instruktörsutbildningen. Jennie vidarebefordrar Anna Londrés och Sofi Piehls 
ansökningar till SSRK. Utbildning blir huvudrubriken på hemsidan följt av 
underrubriken kurser.  

 Utställning: Tungelsta ridhus är bokat till 17 febr. Fanny Hellström, domare, 
samt ringsekreterare är bokade. Till Clubshow 202, 23 maj 2021 på 
Skokloster, är Ulrika Henriksson utsedd till certifierad utställningsansvarig. 
Kommittén består av Gun Andersson, Inger Grotteblad, Emma Brantsjö och 
Håkan Dahlin.  

9.8 Verksamhetsberättelsen: 

Uppgifter skickas till Ingegerd, som sammanställer och skickar ut för justering. 

9.9 Verksamhetsplan 

Förslaget som arbetades fram under mötet skickas också ut för justering. 

9.10 Årsmöte 

Årsmöte: Funktionärer får föreläsning + gåva och lunch. Alla, som vill lyssna på 
föredraget och delta i lunchen, måste anmäla sig. Medlemmar, som bara kommer 
till årsmötet men vill äta lunch, måste anmäla detta.  Jennie och Gun skickar 
funktionärslista till Marilois, som skickar ut inbjudan till funktionärer. Sara Nordin 
kommer att vara ordförande på mötet. Tider: 9.30 samling och fika. Föreläsning: 
Marie Sallander, ”Fakta och Fördomar”, 10.00 – 12.00. Utdelning av gåvor 12.00 
lunch 12.30. Årsmötesförhandlingar 13.30. 

9.11 Hundmässan 

Allt är klart inför mässan. Camilla Kretz från HS har huvudansvaret för montern 
och har gjort bemanningslista.  

9.12 Ruta på Tullgarn. 

24-26 maj 2019 Jaktmässan på Tullgarn.  En ruta ska bemannas under tre dagar. 
Vilka vill vara med? Fyra funktionärer behövs varje dag. Jaktkommittén ansvarar 
för att hitta funktionärer.  

9.13 Kontakten med medlemmar 

Vi har fått positiv respons från våra medlemmar vad det gäller aktiviteter vi har 
ordnat under året. 
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9.14 Övriga frågor.  

Sponsorsavtal. Vad händer med Royal Canin? Vi måste avvakta HS information 
om vilket avtal som gäller. Om vi inte har något centralt avtal föreslår Kenneth att 
vi försöker få ett sponsorsavtal med Magnusson Petfoder. En svensk 
fodertillverkare.  

Marilois kollar med Per Jensen om och i så fall när han kan ha föreläsning för oss. 

Info kring F-BR. Hur kan vi få uppfödare att inspirera valpköpare att göra BPH och 
F-BR med sina hundar? 

9.15 Nästa möte: 

14 januari 2019 18.30 Celavi 
 

9.16 Mötets avslutande. 

Ordförande avslutade mötet. 

Beslut:  

 OneDrive ska användas  pågår 
 Händelserapportsblankett tas fram pågår 
 4 böcker om föreningsteknik köps in          Göran 
 Reseräkning och redovisning av utlägg läggs på hemsidan. Ulla - Inger 
 Lathund för hur vi redovisar kostnader läggs på One Drive.  Ulla 
 Jennie och Gun skickar namn på funktionärer till Marilois, som sammanställer 

och skickar inbjudan. 
 Göran kontaktar ordförande inför årsmötet 
 Ingegerd skickar underlag på verksamheten till revisorerna 
 Ulla skickar underlag för ekonomiskt bokslut till revisorerna. 
 Inger ordnar inbjudan till årsmötet 

Vid prokollet   Ordförande 

 

Ingegerd Wikström   Göran Assarsson 

Justerare 

 

Jennie Winberg 


