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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 10 tisdagen den 24 november 2020 18.00 

Plats: Telefonmöte 

Närvarande: Göran Assarsson, Håkan Barklund, Gun Andersson, Ulla Algren, 
Jennie Winberg, Lena Almstedt, Elsa Alkelin och Ingegerd Wikström. Eva Enarsson 
hade anmält förhinder. 

10.1 Mötets öppnande: 

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna. 

10.2 Närvaro  

Se närvarande ovan.   

10.3 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes och under övriga frågor lades Labbeträffen, Sponsring 
till. 

10.4 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Gun Andersson 

10.5 Föregående protokoll 

      Protokollet lades till handlingar. 

10.6 Ekonomiska frågor 

Ulla redovisade det ekonomiska läget per sista oktober. Resultatet av årets 
utställning är 1400:-. Resultatet för B-prov, utbildning och FB-R är inte helt klara än. 
Resultat så här långt är -16 000. Det finns strax under 80 000:- i kassan. Alla måste 
skicka reseräkningar och kvitton på utlägg snarast för att det ska kunna betalas ut.   

10.7 Rapport från HS. 

Ingegerd redogjorde för diskussion vid HS-möte utifrån frågor från LRKÖ.                              

 Mejlutskick kan göras via Föreningssupport. 
 Valpköpare lockas till fortsatt medlemskap med kontakt och lite gåva (HS). 
 Idéer om aktiviteter lyfts och sprids i samband med Regionmöte i vår. 
 HS söker uppfödare via SKK och försöker genom direktkontakt inspirera till 

medlemskap. 

10.8 Rapporter och synpunkter från kommittéerna 
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 Info: Medlemsbrev ska skickas i månadsskifte. Håkan vill modernisera 
hemsidan. Blänkare om att titta på hemsidan i medlemsbrev.  

 Jakt: Jaktkommittén har haft möte och skickat protokoll med tankar om 
kommande aktiviteter. Lena har rosetter och priser + handskar. Åkersbloms 
har en del utrustning, som vi betalar hyra för. Dummies, båten, tält och frysen 
finns där. Ett tält finns hos Håkan. Viktigt att allt finns på ett ställe. Hur ska 
materialet fördelas utifrån olika kommittéerna. Förslag med inventarieförtecken 
med angiven förvaringsplats skickas till Ulla, som administrerar. Ulla skickar 
ekonomiskt underlag för jakten till Lena. 

 Utbildning: Alla kurser har kunnat genomföras.  Det har fungerat med att 
hålla Coronaavstånd. Planering pågår inför våren. En fråga har kommit om 
LRK ordna en uppfödarutbildning. Den utbildningen söks via SKK. Vi vill också 
ha en anatomikurs. Ingegerd fortsätter kontakten med HS.  

 Utställning:  Vinterutställningen i Tungelsta hade planerats och bokats, men 
kommer tyvärr att ställas in på grund av rådande coronaläge.  Vi siktar framåt 
mot Skokloster i september.  Club Show: Planeringen fortsätter. Nästa möte 
videomöte på 28 nov. Minglet planeras. Eva Z med på mötet.  

 Funktion/Mentalitet: Planering inför nästa år pågår. 

 

10.9 Inför årsmöte, IRL eller digitalt 

Huvudallternativet är digitalt. Göran och Håkan kollar om vi kan få teknisk hjälp från 
SKK. IRL alternativ är Scandic Infra City.   Arbetet verksamhetsberättelse och -plan 
pågår.   

10.10 Förslag till Corona-anpassade aktiviteter. 

B-prov, FB-R, ringträning, BPH, labbeträff, kurser osv. Vi håller koll på läget och 
anpassar oss.  

10.11 Genomgång av beslut. 

Årsmötet är planerat till 13 februari 2021 bokat på Scandic Infra City.med reservation 
för coronaläget.  

 

10.12 Övriga frågor 

Sponsring Agria- och Royalkontrakten går ut vid årsskiftet. Gunlyssnar med Anders 
Dillström vad som gäller.  

En labbeträff genomfördes i strålande sol med glada hundar och förare. Många 
positiva kommentarer har kommit. också några negativa, som vi har bemött. De 
negativa kom från folk som inte var med på träffen. 
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10.13 Nästa möte 

Söndag 10 januari kl 16.30 telefonmöte 

  

10.14 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet med att önska en trevlig advent. 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

Ingegerd Wikström   Göran Assarsson 

 

Justerare 

 

Gun Andersson 

 

 

 


