
Labrador Retrieverklubben/Östra 
 

Sida 1 av 3 
 

 

 

Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 

styrelsemöte nr 1 söndagen den 10 januari 2021 16.30 

 

Plats: Telefonmöte 

Närvarande: Göran Assarsson, Gun Andersson, Ulla Algren, Jennie Winberg, Lena 

Almstedt, Håkan Barklund, Elsa Alkelin och Ingegerd Wikström.  

 

1.1 Mötets öppnande: 

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna  

 

1.2 Närvaro  

Se närvarande ovan.   

 

1.3 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 

 

1.4 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Jennie Winberg. 

 

1.5 Föregående protokoll 

      Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 

 

1.6 Ekonomiska frågor 

Ulla redovisade förslag till utfall 2020 och budget 2021. Jennie har lämnat input 

angående utbildningen, Ingegerd angående FB-R och Gun angående Club Show. 

Vissa justeringar ska göras.  Minusutfall under år 2020 eftersom många av våra  

aktiviteter inte har kunnat genomföras. Ulla justerar och lämnar till revisorerna. 
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1.7 Inför årsmötet digitalt regionmöte 

 Digitalt årsmöte: Vi kommer att ha regionmöte via Elsas Zoom-konto. Elsa 

och Håkan ordnar informationen till medlemmarna. Deltagarna kan också 

delta via telefon. Anmälan ska vara öppen till en veckan innan. Styrelsen ska 

också anmäla sig. Sara Nordin kommer att hålla i mötet. Alla dokument ska 

skickas till henne med kopia till Göran.  

 Info: Nya hemsidan ligger öppen nu. Medlemsbrev är utskickat. Håkan 

kommer att lägga in ett arkiv med foton på hemsidan. Nu kan Håkan skicka 

1000 medlemsbrev på en gång. 

 Verksamhetsberättelsen: Alla läser igenom sin del, så att allt är rätt. 

 Verksamhetsplanen: Alla läser igenom sin del, så att allt är rätt 

1.8 Verksamhetsberättelse / Verksamhetsplan / Framtid  

 Verksamhetsberättelsen: Presenteras med PP. Ingegerd gör en presentation 

och skickar ut den för kommentarer och hjälp. 

 Verksamhetsplanen: Presenteras också med PP. 

 Vi lägger in ett extra möte före årsmötet för att kontrollera att allt fungerar. 

           

 1.9  Club Show 

 Annons införd i Labradoren nr 4 2020, där hänvisning finns till Club Show 

2021:s hemsida 

 Gruppen är utökad för att minglet också ska kunna planeras. 

 Kommittén har tillfrågat två svenska reservdomare om de engelska domarna 

inte kan komma pga coronasmitta. 

 Planering fortgår och vi hoppas att smittläget i maj är sådant att utställningen 

kan genomföras. 

1.10 Regionmöte och Fullmäktige:  

 Regionmötet flyttas till juni. 

 Fullmäktige 28 mars ev digitalt 

 Ska vi kalla vårt möte regionmöte eller årsmöte? 

 

1.11 Rekryteringsläget  

Valberedningen har kontroll på läget 
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1.12 Övriga frågor 

Inga övriga frågor har kommit in. 

 

 

1.13 Nästa möte. 

Måndagen 1 februari 18.00.  Zoom-möte för att testa att allt fungerar inför årsmötet. 

 

 

1.13 Mötets avslutande. 

 Ordförande avslutade mötet.  Efter mötet testade vi med ett kort Zoom-möte. 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

Ingegerd Wikström   Göran Assarsson 

 

Justerare 

 

Jennie Winberg 


