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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 5 torsdagen den 1 juni2017. 
Plats: Telefonmöte 

Tid: 18.00 

 

Närvarande: Susanne Ekstedt, Marilois Malmgård, Inger Grotteblad(punkt 1 – punkt 
6) , Gun Andersson och Ingegerd Wikström.  

 

5.1   Mötet öppnades. 

5.2   Dagordningen godkändes med förändringen att punkt 9 flyttades till punkt 6. 

5.3  Till justerare valdes Gun Andersson 

5.4   Föregående protokoll går vi igenom vid nästa fysiska möte. 

5.5   Ekonomiska frågor:  

Det fungera bra med Elisabeth Malmros. 135 178:- finns på pluskontot. 
Labradorklubben HS har betalat ut 16 400:- till LRKÖ. Klubben har varit utsatt för ett 
bedrägeriförsök. Polisanmälan är gjord. Vi dubbelkollar framöver innan något betalas 
ut. Vi måste också vara noga med vad vi skriver i mejl, eftersom klubbadresserna är 
otrygga. Ingegerd skickar reseräkningsmall till Inger. Gun önskar få en summering av 
det ekonomiska resultatet från Salstautställningen. 

5.6   Hemsidan, info. 

Inger ändrar det vi vill ändra i första hand. Kurserna bör ligga kvar för att ge en 
indikation om vad som kan komma.  Facebook och rutan på hemsidan ska innehålla 
info om kommande utställningar. Gun har skickat önskemål om innehåll på 
anmälningsblankett till Kenneth. Annonsen ligger ute, anmälningsblankett för 
utställning, WT eller KM ska finnas. PW:s bilder ska ut både på FB och hemsidan. 
Inger gör ett bildspel. Inga bilder är borta. (Inger utgick för att jobba.) 

5.7   KM 2017 

Domare klara till WT. Kenneth tävlingsledare. Utställningsdomare klara. Samma 
regler som förra året. Samma upplägg kring dagen nu även med hundloppis. 
Planeringsbesök på Wenngarn: Representant för utställning, jakt och sekreteraren. 
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Sponsring sökes redan nu. Susanne söker för utställningen, Gun söker för KM, 
Marilois för WT + B-prov. 

5.8  Inkomna skrivelser 

Regionbrevet har kommit till samtliga i styrelsen. 

5.9   Rapport från kommittéerna. 

• Jakt: WT i Ellboda i samarbete med Golden klubben, mycket lyckat, men vi 
ordnar eget WT nästa år. Vi söker oss västerut. B-provet i Allmnäs gick 
mycket bra, alla glada. Dummyjakten också väldigt lyckat. 25 ekipage. Alla 
glada och många unga ivriga hundar, som hade kul.  

• Utbildning: Rullar på, kurserna kommer ut på hemsidan snart. Ingegerd 
kontaktar Sanna Bergensen för kurser i Stockholm. Viltspårskurs önskas. 

• Utställning: Salsta flöt på bra. Bra plats. Domare klart inför Wenngarn. Gun tar 
fram ett domaravtal. Ringträning önskas. Gun försöker ordna instruktörer. 

• Uppfödning: Uppfödarmötet i april var mycket uppskattat. Nytt möte bokat till i 
september, alla har fått uppdrag att jobba med.  

5.10  Övriga frågor 

Ingen övrig fråga 

5. 11 Nästa möte 

15 augusti 18.00 hos Susanne. 

 

Vid protokollet                                                     Ordförande 

 

Ingegerd Wikström                                             Susanne Ekstedt 

 

 

Justerare 

 

Gun Andersson 


