
Labrador Retrieverklubben/Östra

Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens
styrelsemöte nr 5 tisdagen den 4 maj 2021 19.00.

Plats: Zoom-möte.

Närvarande: Ingegerd Wikström, Gun Andersson, Jennie Winberg, Eva Enarsson,
punkt 1 t om 5, Mats Evert, Håkan Barklund, punkt 1 - t om 7, Katarina Schagerberg
och Ulla Algren. Elsa Alkelin hade förhinder.

5.1 Mötets öppnande:

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

5.2 Närvaro

Se närvarande ovan.

5.3 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

5.4 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Jennie.

5.5 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes. Det kan därefter läggas till handlingarna.
Eva Enarsson lämnade mötet under punkt 5 och avgick därmed ur styrelsen på
egen begäran.

5.6 Ekonomiska frågor

Vi har idag god täckning på kontot. Flera har inte begärt återbetalning för inställd
WT-kurs och Dummyjakt. FB-R+ kursavgifter fortsätter att komma in.

5.7a Information

Kursinformation finns på hemsidan. Flera anmälningar efter medlemsbrevet!

Ny annons om Club Show kommer.

5.7b Skokloster

● Club Show 11 september 2021
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Bokningar är gjorda för slottsparken. Det är klart var vi kan ha utställning.
Annons samt presentation av domare kommer i labradoren.

● WT
Elsa återkommer med information om WT.

● Prova på
Plats är klar för prova-på aktiviteter. Förslag på rally, nose-work, apportering
och viltspår, samt även som tidigare Scurry.

● Runt omkring
Högtalare, bord och stolar är ej bokade ännu. Gun kontaktar Kenneth
Åkerblom för att höra hur man gjorde förra gången med högtalare. Toaletter
behöver ordnas. Labbehjärtat och Tassar och Tår kommer ha försäljning.

● Boende
Inget boende är bokat ännu.

● Ekonomi
Royal Canin sponsrar. Samarbete mellan Club Show och LRKÖ vad gäller
ekonomi.

5.8 Korta rapporter och synpunkter från kommittéerna

● Utställning: Club Show 2021 Se ovan.

● Utbildning: Planering inför höstens utbildningar pågår.

● Jakt: Hoppas kunna genomföra höstens B-prov. Inget WT planerat just nu.
Beroende av rådande restriktioner.

● Info: Rätt information nu på det som ska till Labradoren vad gäller
kontaktuppgifter till styrelsen.

● Funktion / Mentalitet: Snart tredje FB-R tillfället denna vår. 2 BPH planeras
och vi har 10 anmälningar till 28 maj (14 platser). Det kommer att finnas 7
platser till 14 augusti.

5.9 Medlemmar
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Ingegerd har upptäckt att det kan finnas medlemmar som inte har registrerats korrekt
som tillhörande Östra.

5.10 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

5.11 Kommande möten. Hur ska vi ha dem?

Styrelsen beslutar att införskaffa ett årsabonnemang för Zoom. Uppskattad kostnad
för detta är ca 1500 kr/år.

Nästa möte 15 juni kl 18:00 hos Ulla.

5.12 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande

Katarina Schagerberg Ingegerd Wikström

Justerare

Jennie Winberg
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