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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 6 måndagen den 19 augusti 2019 18.30. 

Plats: Celavi 

Närvarande: Göran Assarsson, Gun Andersson, Ulla Algren, Jennie Winberg, 
Kenneth Åkerblom, Key Dolk, Anders Lignell och Ingegerd Wikström. 

6.1 Mötets öppnande: 

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna  

6.2 Närvaro  

Se närvarande ovan.  Inger Grotteblad hade anmält förhinder. 

6.3 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 

6.4 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Gun Andersson 

6.5 Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

6.6 Ekonomiska frågor 

138 000:- finns på kontot. Anmälningar till WT och utställningen på Skokloster är 
på väg in, likaså avgifter för höstens kurser. Utgifter för Skokloster kommer 
senare. Presentkort på ammunition, efter en felleverens finns hos Kenneth.  

6.7 Skokloster 

 Prova på: Under kontroll. Apporteringen behöver folk. Aktiviteten pågår  
10.00-15.00. 

 Aktiviteter: Christer med knarkhunden demonstrerar och berättar om sitt 
arbete. Labbehjärtat kommer. Jennie kontaktar ansvarig. Tassar och Tår 
kommer eventuellt. Kenneth kollar. Jocke, fotografen, kommer. Jennie 
kontaktar honom. 

 Utställning: Domare kommer Ann-Charlotte Burman, Tjottes kennel att vara. 
Medlemsbrev skickas ut för att påminna om anmälan. Sista anmälningsdag är 
30/9. Key och Gun förbereder katalog och skickar till tryckeriet. 
Exteriörbeskrivningen: En skylt, som ska finnas vid sekretariatet tas fram. 
Kenneth fixar skylt.  Sekretariatet tar emot anmälningar och svarar på frågor. 
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Beskrivaren får hjälp av en sekreterare.  Blanketter kommer att finnas. 
Utställningen: Bästa hunden måste lyftas fram. Prisutdelning ca 15.00 Pris till 
segraren matchas med priserna till WT-segrarna.  

 WT:  Rosetter till KM fixas av Gun. Läget är under kontroll, även om arbetet 
inte är klart. Kenneth bollar planeringen med en av domarna. 5 rutvärdar finns. 
Alla i jaktkommittén kommer att vara funktionärer. Två anmälningsbord ska 
finnas. Resultatinsamlare behövs. 11.00-14.00 Scurry, vem kan hjälpa till med 
det? Vi letar vidare. Budget för priser till klubbmästarna? Gun Å fixar.  

 Sekretariat: Anmälan öppnar 8.00. 3 platser, WT, sekr, utställning. 
Bemanning: Ulla, Ingegerd, Marilois och Gun Å. Allt förarbete måste vara klart 
kl 8.00.  Ingegerd ansvarig för sekretariatet. 

 Ljud: Kenneth jobbar vidare med ljudet. Om inte annat får vi hyra. 
 Mat: Fika från värdshuset för funktionärer. Lunch: WT 12.00, prova på och 

övriga ca 12.45, utställning mackor vid lunchtid och något ätbart senare. Antal 
inte klart än. Ingegerd kontaktar Slottscaféet. 

 Boende: Kenneth kontaktar värdshuset och försöker fixa så att alla som sover 
över får middag. Ingegerd bokar boendet. 

 Parkering: Kenneth träffar Rebecca på Skokloster och får P-anvisningar. 
Göran är parkeringschef. Skyltar med text LRKÖ-P finns. Funktionärernas 
parkering löses på plats.  

 Körschema: Samling runt 17.00. WT och bordsmottagning ca 15.00 middag. 
P-vakt från 7. Anmälan öppnar 8.00, då ska allt vara klart. Utställning 9.00 
liksom WT. Lunch för WT 12.00 ca 35 pers. Fika och macka till 5 pers, 
utställning Prova på-lunch ca 12.45   ca 11. Mat efter ca 15.? 5. 

 Osv: Ett tält finns hos Inger. Gun har 3 tält till utställningen, exteriör och prova 
på. 5 bord och15 stolar bokas av Ingegerd från Hyrtältet i Enköping. Ulla tar 
med 9 kartonger med glas. Skyltar till prova på finns hos Gun. Ingegerd 
skaffar soppåsar. Kenneth kollar om det finns hållare. Bajspåsar; Jennie kollar 
om vi får spons från Boehringer/Ingelheim med bl a bajspåsar. Annars fixar 
Jennie bajspåsar. Mineralvatten, Gun. Västarna: Gun A och Kenneth tar med. 
Key försöker ta fram karta över området. Reklam i någon tidning? Vem skriver 
lite om festen till Labradoren? 25/10 manusstopp.  Visitkort? 

 
6.8 Rapporter och synpunkter från kommittéerna  De flesta punkterna anstår 
till nästa möte. 
 Info 
 Jakt:  Deltagare på B-prov kan funktionera halva dagen.  
 Utbildningen: Höstens kurser startar eftersom. 
 Utställning: Kommittén inför Club Show behöver justeras.   
 Funktion / mentalitet:  FB-R 6 oktober. Beskrivande text finns på hemsidan 

och kommer att komma i Labradoren 
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6.9 Info från HS 

Protokoll ute efter senaste mötet. Ordförande Anders Dillström vill besöka 
regionerna. Vi bjuder in honom till nästa möte. 

6.10 Genomgång av beslut 

 Vi provar Nykvarns Hundhall. 
 FB-R bokat till 6 oktober 
 BPH kommer att bokas i höst inför våren 2020. 
 Pop Up tält är inköpt 
 Vi bjuder in ordförande i HS till nästa möte 

6.11 Övriga frågor 

Inger har meddelat muntligt att hon av hälsoskäl inte kan fortsätta sitt arbete i 
styrelsen. Styrelsen beslutade att utse Key Dolk som info-ansvarig.   

6.12 Nästa möte  

22 oktober 18.30 

6.13 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet. 
 

Beslut:  

 OneDrive ska användas  pågår 
 Händelserapportsblankett tas fram            pågår 
 Projektplanen för Skokloster används på OneDrive 
 BPH bokas till hösten inför 2020 
 Visitkort? 
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