
Labrador Retriverklubben/Östra 
 
Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 6 tisdagen den 21 juni 2016. 

 
Plats: Telefonmöte kl 19.00 

 

Närvarande: Susanne Ekstedt, Göran Assarsson, Marilois Malmgård, Jennie 
Winberg, Caroline Christensen, Gun Åkerblom och Ingegerd Wikström. 

 

6.1  Mötet öppnades.  

6.2  Dagordningen godkändes och fastställdes. 

6.3  Till justerare valdes Caroline Christensen. 

6.4   Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Protokollet är 
skickat till HS, revisorerna och utlagt på hemsidan. 

6.5   Ekonomiska frågor:  Ulla Algren har skickat resultatrapporter, som visar på ett 
positivt kassaflöde på drygt 40 000:-.   Vid betalning måste vad som avses 
preciseras. Styrelsen beslutar att ge Marilois Malmgård, Gun Åkerblom och Caroline 
Christensen tittarbehörighet, för att kunna ha översikt över vilka som har betalt 
avgifterna. Ulla har meddelat att hon av personliga skäl måste avgå ur styrelsen. Hon 
kommer dock fortsätta att sköta bokföringen tills valberedningen har hittat en 
ersättare. 

6.6    Inkomna skrivelser :   Till HS:  SKK har skrivit om hälsorevidering. Fråga: Är 
avelsprogrammet uppdaterat?  Ska vi ta bort höft- och armbågsröntgen för att 
markera. LM har inte kunnat genomföras pga för få deltagare. En grupp kommer att 
tillsättas för att se över reglerna. Västra har uppdraget att ordna LM nästa år. 
Wenngarnsofferten:  Kostnaden för Orangeriet är för hög. Marilois och Håkans husbil 
kan användas, så vi kan avstå från Orangeriet. Ingegerd kollar vad som ingår i 
lunchen. Vi kan skaffa dricka själva, eftersom det kommer att gå åt mer dricka än 
bara till lunchen.  

6.7    Planering och arbetsfördelning gällande:                                                      
Verksamhetsplanen är styrelsen beslut på aktiviteter för 2016. 

a) Jakt- och övriga prov:  Kommittén består av  Marilois Malmgård, Gun 
Åkerblom, Håkan Barklund, Kenneth Åkerblom, Per Wikström och Ingegerd 
Wikström.   
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Övningsprovet gick bra trots regn,13-14 deltagare. Tryggt och bra genomfört. 
Ingegerd syr armbindlar, när tyget kommer från Susanne. Kommande prov 
under kontroll. Än så länge är det få anmälningar till Kulla. Vi avvaktar.                                   
 

b) Kurser/utbildningsansvar: För medlemmar: Kommitté består av: Monika 
Wahlberg, Birgitta Knöppel och Jennie Winberg, ansvarig.   Höstens planering 
är i full gång.  Fyra kursdeltagare har varit missnöjda. Det var fel nivå på 
kursen. Styrelsen beslutar att dessa fyra får 1000:- tillgodo för att använda 
som betalning på annan kurs. Styrelsen beslutar att ge alla deltagare ett 
diplom. Ev utskick kan göras. Fortsättningskurs i vardagslydnad genomförs i 
Uppsala under sommaren. Frimärken köps in på rulle och delas ut. 
Studiefrämjandet vet inte om vi kan få ekonomiska bidrag i form av pengar. 
Vad kan de ge oss? Gruppen håller kontakt med Studiefrämjandet, som kan 
ge aktivitetsbidrag och utbildningsbidrag. Susanne kan ha kontakt med 
Studiefrämjandet i Uppsala.  
För uppfödare: Susanne strävar efter att hitta utbildningar som kan stötta unga 
uppfödare. Arbete pågår. 
 

c) Sponsorer: HS möte hade möte den 19/6. Royal Canin, Agria och 
Studiefrämjandet sponsrar Labradorklubben.  Royal Canin- och Agriaskyltar 
ska finnas vid våra aktiviteter. Vid prisutdelning och i program ska framgå vilka 
som är huvudsponsorer. Susanne har sökt sponsring för olika aktiviteter för att 
få tillräckligt mycket. Vi kommer att få mycket sponsring. Vi fördelar det vi får 
in mellan de olika aktiviteterna. Alla kollar med zooaffärer som blir uppköpta 
om vi kan få några saker som bidrag. 
 

d) Utställning: Caroline Christensen är ansvarig. Kommittén består av Emma 
Brantsjö, Inger Bosk-Grotteblad och Caroline.  Caroline tar kontakt med 
Västmanland om utställning i höst. Eva Zetterdal hjälper Carro hittar domare 
till vårutställning. 
 

e) Information/tidning/hemsidan: Marilois har korrigerat ett fel i Labradoren.  
 

f) Ringträning: Eva Z och Agnes startar ringträning i Bromma. 
 

g) Funktionsbeskrivning: Susanne ordnar funktionsbeskrivningar höst och vår 
med hjälp av en kommitté i HS. Jennie kontaktar Gunilla Lewerth för att få 
igång utbildning. Funktionärsutbildningar är på gång. 
 

h) Föreläsning i höst: Nutrition:  Föreläsningen som Hundmassörernas 
yrkesförening och Lrkö skulle stå för skjuts upp till nästa höst pga av höga 
kostnader. Däremot kan vi få en utbildning från Vom och hundmat, Calle 
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Haglind,  gratis. Styrelsen är tveksam, Susanne undersöker. Vi måste ha en 
föreläsning om leder i höst.  
 

i) Utbildning funktionärer. Marie Ahlkvist bör kontaktas om utbildning av 
funktionärer. Vilka funktionärer behöver vi utbilda för att kunna genomföra WT-
prov; provledare, kommissarier och övriga funktionärer? Varför ska jag utbilda 
mig till provledare och kommissarier? Hur motiverar vi folk att vilja utbildas till 
en stor uppgift? Frågan behöver tas upp i SSRK. Vad behövs  inom 
utställningsarbetet, ringsekreterare osv. Vad behövs inom utbildningsgruppen? 
Arbetet fortsätter.   
 

j) Wenngarn:   Det behövs ett förtydligande om reglerna. Antalet anmälningar till 
WT måste begränsas. Labradorer har företräde. Tidsåtgången beräknas till 7 
min per hund. Carro tar hand om anmälningar till utställning. Vandringspris till 
KM-vinnare mästarklassen och nybörjarklassen. Katalogen: Susanne och 
Carro.  Excel-ark används för anmälningarna. 

6.8  Övriga frågor: En medlem föreslår att ett upprop görs på FC för att hitta intresse 
för aktiviteter på södra sidan. Styrelsen behöver träffa medlemmar i söder. Susanne 
och Göran ordnar möte.  Göran meddelar att vi kan gå in på assarsson.me för att titta 
på förslag till ev ny hemsida. 

6.9  Nästa möte:    9 augusti kl 19.00 telefon. Susanne ordnar. 

6.10 Mötets avslutande: Trevlig sommar! 

 

 

 

Vid protokollet                                                     Ordförande 

 

Ingegerd Wikström                                             Susanne Ekstedt 

 

 

Justerare 

 

Caroline Christensen 


