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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 

styrelsemöte nr 3 tisdagen den 9 mars 2021 19.00. 

 

Plats: Via Zoom 

 

Närvarande: Ingegerd Wikström, Gun Andersson, Ulla Algren, Jennie Winberg, Elsa 

Alkelin, Håkan Barklund, Eva Enarsson, Mats Evert och Katarina Schagerberg.  

Ingen har anmält förhinder. 

 

3.1 Mötets öppnande: 

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna. 

3.2 Närvaro  

Se närvarande ovan.   

3.3 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 

3.4 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Eva Enarsson. 

3.5 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes. Årsmötesprotokollet kommer att skickas ut till 

styrelsen och läggs sedan ut på hemsidan. Det kan därefter läggas till 

handlingarna. 

3.6 Ekonomiska frågor 

Vi har idag 100 000:- på kontot. Årsmötet kostade ingenting. Kursavgifter har 

kommit in, men inga arvoden till kursledare har betalats ut. Fråga kring vilka 

kostnader, som bokförs på styrelseposten, lyftes. Där ingår bl a milersättning, 

banken, ev kostnader vid styrelsemöten och bokföring. Ett förslag om förändring i 

bokföringssystemet kom upp. Styrelsen får betänketid och återkommer i frågan. 

Utlägg hanteras enligt följande:  
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● Spar originalkvittot (skrivet kvitto/mailbekräftelse för viltinköp, utlägg för resor 

med egen bil. t ex) 

● Fäst det vid utläggsblanketten och scanna in. Jaktens utlägg skickas via e-

post till Elsa som attesterar och därefter skickar den som har gjort utlägget 

underlaget i original till kassör, Ulla, för utbetalning.  

Fråga kring förenkling (dvs utbetalning av utlägg utan verifikation) tas till 

revisorerna.  

3.7 Rapporter och synpunkter från kommittéerna 

● Utställning: Gun redogjorde för läget för årets Club Show. Varje år har vi två 

inofficiella utställningar, där resultat ej rapporteras till SKK. Club Show är en 

officiell roterande Labrador-utställning och i år är det Östras tur att anordna 

den. Den planerades först den till söndagen den 23 maj i Ulriksdal, men har 

ställts in pga pandemin. SSRK skulle haft utställning på lördagen men har 

också ställt in. Det skulle vara ca 150 hundar, domare från England mm. 

Arbetsgrupp för för Club Show har diskuterat om det går att skjuta på det till 

hösten. Dock med närhet av Labbe-festen så undrar kommittén om vi istället 

ska ställa in den inofficiella utställningen i samband med Labbe-festen och 

genomföra Club Show i september. Förslag 11 september. Styrelsen är eniga 

om att detta är en bra idé. Club Show-kommittén arbetar vidare. Info om Club 

Show skulle vi vilja få med i medlemsbrevet. 

Utställningskommittén för övriga utställningar är medlemmar i styrelsen (Gun 

Andersson, Eva Enarsson) 

 

● Utbildning: Apporteringskurserna i Upplands Väsby är fulla/nästan fulla.  

Vardagslydnad och valpkurs lite trögt men går av stapeln som planerat. 

Apporteringskurs på södra sidan har varit svårare att få anmälningar till men 

efter omtag och annonsering på Facebook fick vi genast anmälningar. 

Medlemsbrevet kan kanske påminna medlemmar om vilka kurser som finns.  

Provledarutbildning kommer att gå av stapeln i maj. Inbjudan kommer från 

utbildningsansvarige på HS. Vi försöker få till en anatomikurs under 2021.  

Ingen träning i Älta-hallen har anordnats i år pga Corona-restriktionerna. 

Kommitté: Jennie Winberg och Katarina schagerberg. 

 

● Jakt: Jaktkommittén har haft ett möte och planerat för inofficiella WT i 

Gålö.Kommitté: Elsa Alkelin, Lena Almstedt, Jane Sternelind, Jonas Brodd, 

Gun Åkerblom, Marilois Malmgård, Marika Zetterdal, Carina Norberg och Mats 

Evert. 

WT-kursen 17-18 april Styrelsen beslutar som förslaget. Kommittén har haft 

ett första möte. Utmanande i att vi i år inte får anordna aktiviteter inomhus och 
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max 8 personer får mötas utomhus enligt SKKs regler. Men beroende på 

Folkhälsomyndighetens direktiv närmare inpå så kör vi (eller ställer in) 

B-prov på Gålö 24 april har hittills x anmälda 

Dummyjakten 25 april planeras av Kenneth Åkerblom och Gun Åkerblom. Folk 

från jaktkommittén ställer upp och funktionerar om det går att genomföra 

aktiviterna. 

  

● Funktion / Mentalitet: Får vi bara datum och tider på Hundudden så kan vi gå 

ut med information och anmälningar för BPH. FB-R: Några uppfödare har 

önskat beskrivningar. Vi i LRKÖ vill erbjuda våra medlemmar 1 beskrivning  på 

våren och 2 på hösten. Vi behöver har fler utbildade funktionärer för detta. 

Många vill genomföra prov men vi har inte tillräckligt många beskrivarteam. Vi 

behöver testledare, och kastare, för detta krävs minst 1,5 dags utbildning, för 

beskrivare mer. Om vi får frivilliga så försöker vi ordna en kurs och kontaktar 

Gunilla Lefwerth. 

● Info: Hemsidan fungerar bra. Årsmötesprotokollet ska läggas upp snart. Hur 

många kollar på hemsidan? Vi har inga siffror på det. Instagram-kontot har vi 

inte tillgång till. Det sköttes av Inger Grotteblad, tidigare infoansvarig. Håkan 

undersöker om han kan få tillgång till det kontot. Medlemsbrev på gång. 

Ingegerd har förslag på utskick ang. medlemsförteckningen som saknar e-

postadresser.  

Förslag på text till utskick. “Har vi rätt adress till dig? Vi vill gärna nå dig med 

våra medlemsbrev och behöver därför din e-postadress. Meddela din adress 

till medlemsregistret.“ 

 

 3.8 Värdegrunden finns på hemsidan.  

Alla uppmanas ta del av värdegrund samt stadgar inför kommande diskussioner. 

Håkan lägger upp regionens stadgar på vår hemsidan. 

3.9 Verksamhetsplan/Framtid   

Verksamhetsplanen följs, med vissa ändrade datum. Labbe-festen är ett uppskattat 

event med många besökare, både hundmänniskor och “vanliga”. Vi siktar på att 

ordna aktiviteter parallellt med Club Show. Datum för Labbe-festen är nu satt till 11/9 

på Skokloster. I år kommer det komma folk från hela Sverige i och med att det är en 

officiell utställning med internationella domare. Planer på att ha WT kvarstår, men 

känns osäkert om det går att genomföra med tanke det höga antalet deltagare. Gun 

kontaktar Rebecka Enhörning på Skokloster.  

3.10 Regionmöte och fullmäktige 

Fullmäktige 27 mars, Gun Andersson representerar LRK Östra. Man siktar på 

regionmöte två dagar 21-22 augusti. Förslag från HS till Fullmäktige är att ge ett 
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tillägg till grundbidraget på 4000:- med 4000:-. Styrelsen stöttar det förslaget. Krav är 

att vi skickar in årsmöteshandlingar och protokoll. Förra året fick vi 18 500:- inkl 

medlemspengen. Ingegerd skickar ut regionbrevet, så att styrelsen får info från HS.  

3.11 Medlemmar 

Vi har över 1000 medlemmar! Fler medlemmar trots Corona.  HS  arbetar för att ta 

fram någon present till valpköpare, som har fått första året gratis, så att de stannar 

kvar i klubben.  

3.12 Övriga frågor  

Att göra: Elsa skickar Zoomlänk inför nästa styrelsemöte. Ingegerd skriver förslag till 

medlemsbrev om e-postadresserna. Jennie och Gun skriver till Håkan för att få med 

information i medlemsbrevet. Kommittéernas ansvariga skickar kommitté-medlemmar 

till Katarina. Alla: Läsa värdegrund och stadgar. 

3.13 Kommande möten 

Bra om vi kan ha möte före WT-kursen. Förslag, tisdag 6 april kl 19:00 via Zoom.  

3.14 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet. 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

Katarina Schagerberg  Ingegerd Wikström 

 

Justerare 

 

Eva Enarsson 

 

 


