
Labrador Retrieverklubben/Östra

Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens
styrelsemöte nr 5 tisdagen den 19 april 2022 19.00.

Plats: på Zoom

Närvarande: Ingegerd Wikström, Gun Andersson, Katarina Schagerberg, Håkan
Barklund, Jennie Winberg, Maria Signell, Monica Geneborg, Ulla Algren, Maria
Hellström.

5.1 Mötets öppnande:

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

5.2 Närvaro med presentation

Samtliga närvarande.

5.3 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

5.4 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Ulla.

5.5 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes. Det kan därefter läggas till handlingarna.
Årsmötesprotokollet har idag kommit ordförande tillhanda..

5.6 Ekonomiska frågor

● God täckning på kontot.

5.7 Från SSRK kring A-provsdomare

SSRK har beslutat att ta ut en högre avgift för ha en pott för ersättning till
A-provsdomare vilket eventuellt kan påverka anmälningsavgifterna med höjning på
30 kr. Ingegerd återkommer med mer info

5.8 Rapport och synpunkter från kommittéerna

● Info
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o Problem med mail som studsar måste undersökas.

o Funderingar kring flikar och rubriker på hemsidan.

● Jakt

o “Bogesund retriever-event” planeras på Nationaldagen

tillsammans med Golden- och Flatklubben (6 juni) med

apportering på tid. Inga domare, utan enbart stationsvärd som

anger poäng. Jägarförbundet har samtidigt prova på viltspår

och skytte och ordnar lunch. Fina priser genom donationer från

bland annat Lena Bratsberg. Anmälningslänk kommer snart ut

på Facebooksidan och respektive hemsidor.

o WT 12 juni uteblir då det istället är Retriever- jaktevent på

Bogesund.

o Vi har hittat mark för B-prov 27-28 augusti! Eventuellt även för

funktionärsprovet 8-9 oktober.

o Klart med tre kurser för Labradorklubben hos Anita Norrblom.

Intäkter och utgifter för denna kurs ska gå på Jaktens

kostnadsställe (inte Utbildning).

o Jaktansvarige kommer att flytta från Stockholm till hösten och

biträdande jaktansvarig kommer att kliva in.

o Vilt till kommande aktiviteter är löst.

● Utbildning

o Ännu ingen anmäld för Provledarutbildning.

o Labbepromenaderna både söder om (Ågesta) och norr om

stan (Väsby) har varit lyckade. Det finns platser kvar till

kommande tillfällen.

o Planering inför höstens kurser påbörjas.

● Utställning

o 15 maj utställning i Tungelsta ridhus. 35 anmälda.

o Utställningskommittén består av Gun och Monica.

● Funktion/mentalitet
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o BPH 6 maj som planerat.

o FBR 30 april är full. Även en FBR 7 maj.

5.9 På gång framåt

“Årets hund i LRK Östra.” Monica och Jennie kommer att ta emot nomineringar. Både
officiella och inofficiella meriter kan tillgodoräknas. Med inofficiella menas arbete till
exempel som terapihund eller blodgivare eller andra goda insatser i människans
tjänst.

Nästa möte tar vi upp planering för Labbefesten på Skokloster.

5.10 Medlemmarna

Ca 1100 medlemmar.

5.11 Övriga frågor

Manusstopp 25 april för Labradoren som kommer i mitten av juni. Info om Skokloster
måste komma med. Även aktiviteter som planeras före nästa nummer i september
behöver komma med.

5.12 Kommande möten

● Fysiskt möte hos Håkan 17 maj kl 18:00

5.13 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande

Katarina Schagerberg Ingegerd Wikström

Justerare

Ulla Algren
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