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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 7 tisdagen den 22 oktober 2019 18.30. 

Plats: Scandic Upplands Väsby 

Närvarande: Göran Assarsson, Gun Andersson, Ulla Algren, Jennie Winberg, 
Kenneth Åkerblom och Ingegerd Wikström. Valberedningen: Marilois Malmgård, 
Susanne Rehlin och Marita Matt samt  HS ordförande Anders Dillström 

7.1 Mötets öppnande: 

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna  

7.2 Närvaro  

Se närvarande ovan.  Anders Lignell och Key Dolk hade anmält förhinder. 

7.3 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 

7.4 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Jennie Winberg 

7.5 Ordförande Anders Dillström har ordet 

Anders Dillström uttryckte sin uppskattning för det arbetet vi gör här inom Östra. 
Tankar från styrelsen till HS:  Göran påpekade vikten av snabba processer inom 
varje område. Kenneth tog upp problemet med Royal Canin som sponsor.  
Valphänvisning: Hur ska vi få valpköpare att hitta till LRK:s valphänvisning. Hur 
många föreningar ska man behöva vara med i? Det räcker ju inte med 
Labradorklubben om man vill delta i SSRK aktiviteter.Är Labradoren skadedrabbad? 
SSRK ska ha 35:- för varje deltagande hund i Club Show. Kan vara motion till 
fullmäktige till 2021. 

7.6 Föregående protokoll 

      Föregående protokoll lades till handlingarna 

7.7 Ekonomiska frågor 

Ekonomin ser bra ut.  154 000:- finns på kontot efter att ytterligare utlägg har 
betalats. Labbefesten är inte klar än. Festen går plus med ca 30 000:- . Vi tar fram 
idéer på hur vi kan använda våra pengar. Provledar- och instruktörsutbildning 
med avtal om att genomföra uppdrag för klubben är ett förslag 

7.8 Skokloster utvärdering 
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 Prova på: Fungerade bra fullt med folk. Bra med gemensam lunch.  Toaletter 
måste finnas. Besökare med nya hundar var mycket nöjda och blev 
inspirerade.  

 Aktiviteter: Scurryn drog 150 starter. 1500:- går till välgörande ändamål.  
Labbehjärtat var på plats liksom Tassar och Tår, Magnusson och fotografen 
Jocke. 

 Utställning: Domare var Ann-Charlotte Burman, Tjottes kennel. 60 hundar 
deltog. Två uppfödargrupper. Många förstagångsutställare, men också hög 
konkurrens. Barn med hund. Exteriörbeskrivningen: Mycket lyckat.  

 WT:  Fungerade bra. Start 8.30, prisutdelning 16.30. Systemet med rutvärdar 
fungerar bra.   Ca 130 startande. En deltagare med permobil. Det måste 
finnas kaffe på morgonen och tillgång till toaletter. 

 Sekretariat: Fungerade bra. Bra med tält. 
 Ljud: Bra ljudanläggning för bra pris. 
 Mat: Lunch fungerade bra. Kaffe på morgon måste finnas.  
 Boende:  Vi som bodde över fick ordna middagen via catering, men fick 

tillgång till en lokal där vi kunde äta. Frukostlådan ynklig.  
 Parkering: Svårt att styra folk. Skyltar behövs.  
 Labbefesten nästa år: Vi fortsätter på Skokloster, men väljer datum efter 

andra aktiviteter på platsen. Kenneth kollar och bokar. Bajamajor måste 
finnas. Ulla kollar. Boende med middag och frukost bokas i tid, så även kaffe 
till funktionärerna. 

     7.9 Rapporter och synpunkter från kommittéerna   

 Info: Key gör ett mycket bra jobb. Labradorens manusstopp. Inger ska inte stå 
kvar som infoansvarig i tidningen. 

 Jakt:  Två B-prov 5-6 oktober, som fungerade bra. Planering framåt pågår. 
 Utbildningen: Två kurser inställda i norr. Nosework blev en kurs. 

Nybörjarkursen i söderort apportering för två deltagare. Fortsättningskursen 
blev full. Älta Hundhall kör igång med en provperiod. Vårens planering i full 
gång. 

 Utställning: Tungelsta 16/2. 
 Funktion / Mentalitet FB-R 6 oktober genomfördes av 9 labradorer. Den tionde 

avbröt. Vi försöker få 2 tillfällen med FB-R 2020. BPH planeras i november för 
2020.  

 
7.10 Inför årsmötet 

Per Jensen kommer och föreläser kl 13.00. Vi vänder alltså på upplägget. 
Regionmötet före lunch. Liksom tidigare bjuds årets funktionärer in på lunch och 
föreläsning. Vi hoppas att Sara Nordin vill vara ordförande på mötet 2020 också. 
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Kallelse till mötet kommer i Labradoren nr 4 och på hemsidan. Alla skickar 
underlag för verksamhetsberättelse och verksamhetsplan till Ingegerd. 

7.11 Genomgång av beslut 

 Öppen träning i Älta hundhall börjar 24/10 
 BPH kommer att bokas i höst inför våren 2020. 
 OneDrive används 
 Visitkort till Stockholms Hundmässa 

 

 

7.12 Övriga frågor 

Scurrypengarna går till Labbehjärtat.  

7.13 Nästa möte  

26 november 18.30 

7.14 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet. 
 

Beslut:  

 Skokloster för labbefesten 2020  
 BPH bokas till hösten inför 2020 
 FB-R bokas inför 2020 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

Ingegerd Wikström   Göran Assarsson 

 

Justerare 

 

Jennie Winberg 


