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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 4 torsdagen den 9 maj 2019  18.30. 

Plats: flyttat till Ulla Algren, Centralvägen i Åkersberga. 

Närvarande: Inger Grotteblad, Gun Andersson, Ulla Algren, Jennie Winberg, Key 
Dolk och Ingegerd Wikström. 

 

4.1 Mötets öppnande: 

Jennie Winberg valdes till ordförande för dagens möte och hälsade alla välkomna 
samt öppnade mötet.  

4.2 Närvaro  

Se närvarande ovan. Göran, Kenneth och Anders hade anmält förhinder.  

4.3 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 

4.4 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Ulla Algren 

4.5 Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna, efter att vi hade gått igenom 
beslutslistan. 

4.6 Ekonomiska frågor 

Vi har nu ett förråd i Åkersberga. Det är en kod till porten och till vår dörr 3 nycklar. 
Ulla och Jennie har varsin nyckel, den tredje ligger i kassan. Förrådet är fuktfritt och 
frostfritt. Ekonomin är god. Resultatet hittills är positivt. Det finns 137 000:- på kontot. 
Aktiviteterna går med plus.  

4.7 Rapport och synpunkter från kommittéerna 

 Info: Inger: Medlemsbrev skickades ut med påminnelse om WT-kursen.   
Hemsidan: Vi måste hålla sidan aktuell. Vår sida har tydlig info. Vi tittade på 
LRK:s hemsida och på Sörmlands. Hemsidan lrko.nu måste stängas. 

 Jakt: WT –kursen 27-28/4, B-prov 18-19/4 i Weckholm och Dummyjakten 4/5 
har genomförts med framgång. Vi ansvarar för en ruta på Tullgarn söndagen 
den 26 maj.  Funktionärer finns, liksom till WT i Norrtälje 6 juni till TP:s minne.  
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 Utbildning:  Valpkurs i Söderort inställd, likaså Nose Work i Söderort. Ulla 

och Jennie har besökt en Inomhushall i Nykvarn, Nykvarns hundhall. Vi 
diskuterade möjligheten för att oss att använda den till tex öppna träningar av 
olika slag. Hallen kan hyras för 250:-/timme. Kan vara ett försök att få igång 
aktiviteter i Söderort. Jennie och Ulla kollar vidare. Instruktörsutbildningen 
pågår. Vad kommer de nya instruktörerna att bli? Fortsättning följer. 
Planeringen för höstens kurser börjar snart 

 Utställning: Club Show 2021 Kommittén har haft ett uppstartsmöte. 
Utställningen är flyttad Ulriksdal, vilket är godkänt av SKK. Domarförslag ligger 
hos Eva Zetterdahl från HS. Ulrika Henriksson från SKK är certifierad 
utställningsansvarig, CUA. 

 Funktion/mentalitet: Ett FB-R genomfördes 12/4 tillsammans med 
Viltvårdarns kennel. 10 labradorer varav 7 från en kull från Viltvårdarns kennel 
genomförde provet. Vi söker intresserade blivande funktionärer via 
medlemsbrevet. Ingegerd frågar Gunilla om text för att locka funktionär. Vi 
försöker få till fler FB-R till hösten och bokar in Hundudden för BPH för 
kommande år.  

4.8 Skokloster 

Exteriördomare under viss tid under dagen med möjlighet för WT-hundar att 
bedömas. Gun kollar domare. Föranmälan, men också drop in via WT-bordet. 
Domare klar till utställningen. Första annonsen klar. Ev besök av Smärthund, Inger 
jobbar vidare, Christer med narkotikahundar kommer. Försäljning, samma koncept 
som förra året. Prova på på gång. Viltspår osv. Inger besöker Skokloster 
tillsammans med Kenneth och ser till att alla olika aktörer där pratar med varandra. 

4.9 Info från HS 

Inger redogjorde från Regionmötet och Fullmäktige. Tyvärr kunde bara Inger och 
Ingegerd delta från LRKÖ. Ingegerd är ju också suppleant i HS. Många intressanta 
diskussioner och möjlighet att knyta nya kontakter.  

4.10 Genomgång av beslut 

 Glas är inköpta och finns i förrådet. 
 Förråd ordnat 
 Gamingbags, bord och kaffebryggare inköpta 

4.11 Övriga frågor 

Anders har undersökt vad kaffemuggar med vår loga på skulle kosta. Han anser 
att muggarna blir för dyra. Styrelsen instämmer med Anders. 
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4.12 Nästa möte  

3 juni 18.30 Celavi 

4.13 Mötets avslutande 

Ordförande för dagen, Jennie Winberg, avslutade mötet. 
 

Beslut:  

 OneDrive ska användas  pågår 
 Händelserapportsblankett tas fram            pågår 
 Clubshow 2021 flyttad till Skokloster 
 WT i Norrtälje 6 juni till TP:s minne 
 BPH bokas inför 2020 
 Boka FB-R inför hösten 
 Bjud in medlem från HS till LRKÖ möte 
 Nykvarns Hundhall  

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

Ingegerd Wikström   Jennie Winberg 

 

 

Justerare 

 

Ulla Algren 


