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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 4 onsdagen den 27 april 2016. 

 
Plats: Centralvägen 36 B, Åkersberga 

Tid: 18.00 

 

Närvarande: Susanne Ekstedt, Göran Assarsson, Ulla Algren, Marilois Malmgård, 
Jennie Winberg och Ingegerd Wikström. 

 

4.1  Mötet öppnades och Soppa serverades.  

4.2  Dagordningen godkändes och fastställdes. 

4.3   Till justerare valdes Göran Assarsson. 

4.4   Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Protokollet är 
skickat till HS, revisorerna och utlagt på hemsidan. 

4.5   Ekonomiska frågor:  Ser bra ut. 157000:- finns på kontot. 12 600: ska betalas till 
funktionärer och kursledare. Resultatrapport bifogas protokollet. Vårutställningen, 
som nu är klar, gick plus med 4000:-.  Swish-konto finns numera. Ulla är 
administratör för appen. Telefonnumret är 1231149046.. En app som bara har 
funktionen att se om betalning är gjord finns, men vi använder tjänsten att titta på 
kundens telefon. Alla i styrelsen är ansvariga att genomföra uppdragenligt styrelsens 
beslut. 

4.6    Från LRK.  Regionbrev har kommit. Susanne redogjorde för senaste mötet i 
HS. HS jobbar med att ta fram ett förslag om delningen av SSRK. Vi behöver inte 
hjälpa till på Ulriksdal den 21 maj. SSRK klarar funktionärskapet själva. Vad det 
gäller FB-R måste vi skicka folk på utbildning. På SSRK:s hemsida finns instruktioner 
om hur vi kan anmäla. Bidrag till utbildningen söks hos HS. 

 Jubileumsår 2017: LRK 40 år. Regionträff och labradorfullmäktige ska ligga 
samma helg 25-26 mars 2017.  

 Labradormästerskapet anordnas av Mittlabben 2016. 
 Clubshow 2016: 16 juli i Sandviken. Västmanland ordnar. Västmanland 

behöver hjälp.  
 Clubshow 2019: Vi måste ansöka före 30 juni. Ingegerd skickar ett mejl. 

Diskussion kring ev delning av SSRK. 
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4.7    Planering och arbetsfördelning gällande: Verksamhetsplanen är styrelsens 
beslut om aktiviteter för 2016. 

a) Jakt- och övriga prov:  Kommittén består av  Marilois Malmgård, Gun 
Åkerblom, Håkan Barklund, Kenneth Åkerblom och Eva Derland. Per 
Wikström tillfrågas om han vill vara med i kommittén. Det är viktigt att vi får 
medlemmar att hjälpa till och engagera sig vid olika aktiviteter.  Marilois har 
gjort en lista på alla prov under året, bifogas. Förslag: Samtliga funktionärer 
bör bära armbindlar. Susanne kollar vad vi kan ordna. Vi måste starta en 
projektgrupp inför Wenngarn. Varje grupp måste göra en körlista som är klar i 
tid. Susanne tar på sig ansvaret som projektledare och ansvarar för helheten.  
Ulla ansvarar för anmälningar, avgifter och startlistor. Jennie ansvarar för 
”prova på”.  Arbetsgrupper ska finnas inför varje aktivitet. Dessutom behövs 
funktionärer. Gun har gjort inbjudningar till 16/7 och 6/8. Marilois lägger ut dem 
på hemsidan. Info inför de olika proven ska finnas på hemsidan.  

b) Kurser/utbildningsansvar: För medlemmar: Jennie Winberg är ansvarig. En 
kommitté är bildad. Monika Wahlberg, Birgitta Knöppel och Jennie Winberg. 
Kommittén behöver utökas. Protokoll är skrivna vid två möten. Protokollen  
skickas löpande till styrelsen. LRKÖ utbildningskommittés styrdokument för sitt 
arbete redovisas i styrelsen.  Vi behöver inte använda instruktörer som är 
utbildade av SSRK, enligt Jennies undersökning. Vi kan hjälpa till och dela 
inbjudningar via Facebook till olika kurser.   För att få fler medlemmar 
engagerade i aktiviteter och som funktionärer skall Göran titta över var 
medlemmarna är bosatta. Detta som ett försök att få ett bredare engagemang 
på det lokala planet.  

c) Sponsorer: Oklart med Royal Canin. Har vi avtal eller inte? HS återkommer.  
d) Utställning: Caroline Christensen är ansvarig. Kommittén består av Emma 

Brantsjö, Inger Bosk-Grotteblad och Caroline. Planering inför Wenngarn är 
igång. Planering av samarbete med Västmanland pågår. 

e) Information/tidning/hemsidan: Kalender behöver läggas in på hemsidan. 
Hemsidan måste vara uppdaterad. Facebook kan användas som löpsedel, 
som vi också delar. Göran samarbetar med Chris om hemsidan. Förslag: Vi 
funderar till nästa gång på vad vi vill ha och hur vi gör.  

f) Ringträning inget besked än.   Ungdomsverksamhet. Vilar. Kolla vad som 
finns. 

g) Funktionsbeskrivning Ulla och Jennie vill anmäla sig till utbildningen. Kan vi 
hitta fler, som är intresserade? 

h) Föreläsning om Nutrition planeras till hösten förhoppningsvis också en om 
hasproblem. Hur påverkar fodret hundarnas välbefinnande och varför får så 
många hundar problem med hasorna? Risken att få hasproblemet är 6 ggr 
större än att drabbas av hjärtproblem för labradorerna.  
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i) Föreläsning om hjärtsjukdomar labradoren hölls i mars. Den kan upprepas till 
hösten.  Hjärtsjukdomar hos labradorerna har ökat i Tyskland och USA.  
Risken för att en labrador ska drabbas av hjärtproblem är 0,5. 

j) Utbildning av funktionärer. B-prov och C-prov, instruktörer, ringsekreterare 
osv. Vi måste söka i alla grupper vi möter. Vem kan hitta nyckel för hur vi kan 
göra?  
 

k) Värdegrundens sjösättning: Alla läser in värdegrunden och göra den levande. 

4.8  Övriga frågor: Marilois vill gå kurs för certifiering av B-provsledare.  Hon 
uppmanades av styrelsen att söka kursen. Alla funktionärer som har haft ett uppdrag 
ska finnas på adresslista, för att de ska kunna nås för utbildning och 
funktionärsuppdrag.  Labbepromenaderna: Vem tar över i Åkersberga? Ulla o Jennie 
bjuder in till en promenad för att få någon att ta över. 

4.9  Nästa möte:    16 maj kl 18.30 i Uppsala. 

4.10 Mötets avslutande: Susanne avslutade mötet och tackade Ulla för förtäringen. 

 

 

 

Vid protokollet                                                     Ordförande 

 

Ingegerd Wikström                                             Susanne Ekstedt 

 

Justerare 

 

Göran Assarsson 
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