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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 

styrelsemöte nr 3 onsdagen den 27 februari  2017. 

 

Plats: Kulla Brunna, Örsundsbro 

Tid: 18.00 

 

Närvarande: Susanne Ekstedt, Göran Assarsson, Marilois Malmgård, Kenneth 

Åkerblom, Inger Grotteblad, Gun Andersson och Ingegerd Wikström.  

 

3.1   Mötet öppnades med middag och presentation av nya styrelsen 

3.2   Dagordningen godkändes och fastställdes med tillägg av punkten övriga frågor. 

3.3  Till justerare valdes Kenneth Åkerblom. 

3.4   Föregående protokoll godkändes. Ordförande informerade: Värdegrunden och 

stadgarna styr. Var och en svarar för fortlöpande info till styrelsen. Bolla gärna idéer 

och aktiviteter med ordförande. Allt vi gör under vår tid i styrelsen tillhör klubben. 

Prokollen skickas till alla för återkoppling. Vi bör vara försiktiga med hur och vad vi 

kommentarer på sociala medier. Kommunikation är jätteviktig. Fånga upp dem som 

kan hjälpa oss. Det ska vara kul att jobba i styrelsen och för klubben.  

3.5   Ekonomiska frågor:  

Inger arbetar vidare med sin kontakt om erbjudande om bokföringshjälp. Styrelsen 

beslutar att vi tar erbjudandet. Räkningar skickas till Inger. 

3.6   Inför Labradorfullmäktige. 

Gun, Inger, Marilois och Ingegerd deltar i fullmäktige. Kenneth kommer på söndagen. 

Susanne är med via HS. Viktigt med en gemensam hemsida med HS. Styrelsen 

beslutar att skicka motioner till fullmäktige till HS i god tid nästa år. 

 

3.7    Inkomna skrivelser. 

Inkommande skrivelser ska skickas ut till styrelsen, som ska läsa och vara 

förberedda inför kommande möte. 
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3.8  Rapport från kommittéerna. 

• Kenneth redovisade jaktkommittémötet. Protokollet skickas ut till 

styrelsen. Västmanland kan bjudas in till funktionärskursen. 

• Göran rapporterar om kursläget. Stockholm är igång med många olika 

kurser, men vi behöver fånga upp fler medlemmar/kursdeltagare i 

Uppsala. Inger gör ett utskick till alla uppfödare inom östra. 

• Gun har just börjat och startar med vårutställningen vid Salsta slott 

vårutställning 29/4. Det kommer att vara ett litet mini Wenngarn. 

Gun, Emma, Susanne och Carro finns i kommittén. SKK:s program 

kommer att användas för anmälan och katalog. Gun kontaktar Ulrika 

Henriksson. Gun tar med sig frågan fler utställningar.  

• Uppfödarna kommer att ha ett möte kring röntgenavläsningen från SKK, 

som går in och spår framtida problem för hundarna.  Föreläsning om 

insemination önskas. 

 

3.9   Värdegrund; Styrelsedag 

17/4 Värdegrundsdag/styrelsedag. Susanne återkommer om plats.  

3.10  Hemsidan 

Inger gör om sidan med hjälp av Erik. Målet är att sidan är lättjobbad. Susanne 

skickar ut loggan som den ska se ut. Det är viktigt med en kalender på hemsidan.  

3.11  Övriga frågor 

Vi måste komma ihåg utmärkelser till ungdomar och andra. Vi behöverhitta strategier 

för att locka folk till att vara funktionär.  Beslut: Vi köper in 100 lådor glas till 

funktionärer inför nästa år. Marilois köper upp lagret på underlägg med viltmotiv.  

3.13  Nästa möte 

Telefonmöte 19/3 inför fullmäktige 
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3.14 Mötets avslutande: 

Susanne tackar för en god middag och avslutar mötet.  

 

Vid protokollet                                                     Ordförande 

 

Ingegerd Wikström                                             Susanne Ekstedt 

 

 

Justerare 

 

Kenneth Åkerblom 


