
Labrador Retrieverklubben/Östra

Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens
styrelsemöte nr 4 tisdagen den 6 april 2021 19.00.

Plats: Telefonmöte

Närvarande: Ingegerd Wikström, Gun Andersson, Jennie Winberg, Elsa Alkelin, Eva
Enarsson, Mats Evert och Katarina Schagerberg.  Ulla Algren och Håkan Barklund
har anmält förhinder.

4.1 Mötets öppnande:

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

4.2 Närvaro

Se närvarande ovan.

4.3 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

4.4 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Gun Andersson.

4.5 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes. Det kan därefter läggas till handlingarna.

4.6 Ekonomiska frågor

Vi har idag god täckning på kontot. Många transaktioner på kontot på grund av
inställd WT-kurs och Dummyjakt, medan FB-R+ kursavgifter fortsätter att komma
in. Styrelsen beslutade att fortsätta anlita extern hjälp med bokföringen.

4.7 Styrelsens arbete, kontakter, värdegrund och stadgar

Ingegerd anmodar styrelsens medlemmar att läsa stadgarna, och särskilt om
styrelsen arbete och vår värdegrund.
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4.8 Rapporter och synpunkter från kommittéerna

● Utställning: Club Show 2021 som var planerad att hållas 23/5 på Ulriksdal
har fått ställas in på grund av rådande restriktioner. Club Show kommer i
stället att hållas på Skokloster den 11 september tillsammans med
Labbefesten. Den årliga inofficiella utställningen kommer därför att utgå i år.
En av de inbjudna domarna har lämnat återbud till den 11/9 därför har en
annan engelsk domare tillfrågats och tackat ja. Den andra tidigare inbjudna
domaren har tackat ja till 11/9.
Fråga kring hotellplatser för domare och övernattande funktionärer behöver
tas med hotellägaren. Om hotellet inte kommer att ha öppet behöver vi hitta
alternativ i närheten.

● Sponsorer har kontaktats inledningsvis.
● OBS! Frågan kring Club Show och Labbefesten på Skokloster tas med till

nästa styrelsemöte.

● Utbildning: Efter medlemsbrevet kom många anmälningar till kurserna!
Provledarutbildning kommer att gå av stapeln i maj. Inbjudan kommer från
utbildningsansvarige på HS. Jennie har blivit kontaktad av Goldenklubbens
utbildningskommitté, som undrar om rasklubbarna kan samarbeta i
utbildningsfrågor: Goldenklubben, Flatklubben och Labbeklubben. Möte
planeras.
Kommitté: Jennie Winberg och Katarina Schagerberg.

● Jakt: Jaktkommittén kommer ställa in B-provet på Gålö 24 april pga rådande
restriktioner som gäller till 3:e maj där max 8 personer får mötas utomhus
enligt SKKs regler.
WT-kursen 17-18 april är inställd så även Lilla Dummyjakten. Återbetalning av
anmälningsavgifter pågår.
Fortsatt planering inför hösten prov. Kontakt kommer att tas med markägare
för WT i Skokloster. Det ser vi fram emot!

● Info: Hemsidan fungerar bra. Medlemsbrev utskickat och fick fin respons. I
senaste Labradoren kom inte nya styrelsen med. Nästa tidnings manusstopp
är 25 april.

● Funktion / Mentalitet: Fortsatt inget datum på Hundudden så vi har ingen
mer info om BPH. Ingegerd undersöker detta. FB-R: Aktuella tillfällen blir
snabbt bokade. Två av dessa är uppfödare som bjuder in valpköpare, vilket ju
är positivt. Apropå att få fler funktionärer till beskrivarteamet så finns intresse.
Jennie efterfrågar sammanställning på hur utbildningen går till och vad den
innebär att ge till de som är intresserade. Ingegerd tar fram underlag.
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4.9 Fullmäktige kort rapport

Fullmäktige gick av stapeln som Zoom möte där Ingegerd och Gun deltog. Ökat
medlemsantal trots att inte så många vanliga aktiviteter går att genomföra. Motionen
angående att göra Working Test officiellt diskuterades men flertalet var för att behålla
WT som det är.

4.10 Medlemmar

4.11 Medlemmar

Vi har över 1000 medlemmar! Fler medlemmar trots Corona och ett ökande intresse
för att skaffa hund.

4.12 Övriga frågor

Att göra:Ingegerd skickar ut länk till stadgarna samt styrelsens kontaktlista.
Föregående styrelseprotokollet ska skrivas ut, signeras av ordförande och justerare,
när vi ses. Protokollen sparas i PDF och skickas till HS-kansli och revisorerna.

4.13 Kommande möten

Elsa undersöker möjlighet att teckna Zoom-abonnemang inför nästa styrelsemöte,
även om vi självklart vill träffas fysiskt! Nästa möte tisdag 4 maj kl 19:00 via Zoom.

4.14 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande

Katarina Schagerberg Ingegerd Wikström

Justerare

Gun Andersson
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