
Labrador Retrieverklubben/Östra

Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens
styrelsemöte nr 8 måndagen den 30 augusti 2021 19.00.

Plats: Zoom-möte

Närvarande: Ingegerd Wikström, Gun Andersson, Jennie Winberg, Mats Evert,
Katarina Schagerberg, Håkan Barklund, Elsa Alkelin och Ulla Algren

8.1 Mötets öppnande:

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

8.2 Närvaro

Se närvarande ovan.

8.3 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

8.4 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Jennie.

8.5 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes. Det kan därefter läggas till handlingarna.

8.6 Ekonomiska frågor

God täckning på kontot.

8.7 Skokloster

● Club Show 11 september 2021
Inga engelska domare kan närvara pga Corona-restriktionerna. Svenska
domare samt sekreterare klara. Vi bestämmer hur vi gör med
vaccinations-kontrollerna när vi ses på fredagen dagen innan.

● WT
Info om rapphönsen först i WT-kallelsen. Påminn om vaccinationsintyg samt
stamtavla.
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● Prova på
Jennie fixar tält för funktionärers material och “övrigt”. Vi behöver se till att
parkering runt allén enbart är för funktionärer.

● Runt omkring
Har inte hittat några “mäklar”-skyltar för att visa vad som pågår. Detta behöver
ordnas på något sätt, även till parkeringen. Royal Canin-plastband behövs.

Karta över området har skickats ut idag.

Munskydd, alkogel, servetter/toapapper sjukvårdslåda, hänvisning till
utrymningsplats, uppmana till att hålla avstånd osv. ska ordnas. Munskydd ska
bäras i ringen. Handsprit ställs upp på lämpliga platser vid ringarna. Bajspåsar
fixar Jennie. Soppåsar fixar Mats. Vattenflaskor till funktionärerna fixar Gun.
Sjukvårdslåda fixar Ingegerd.

Bajamajorna är bokade.

Bord och stolar kommer på fredagen.

Håkan hämtar högtalaranläggning på fredagen.

50 st luncher + extra till de som sitter i ringen. Domarna ordnar lunch själva.

Fikakorgar ordnade till WT-funktionärerna. De måste äta kl 12. Behöver även
ordnas till styrelsen som rör sig runt hela dagen.

● Boende
Bokat på Sigtunastiftelsen. Det finns fyra hundrum. Inga domare är anmälda
till boende eller middag då de bor nära. Middag kl 19.00. Frukost kl 06. Vi ska
vara på Skokloster kl 07.00.

● Ekonomi
Läget under kontroll, vi håller oss till budget. Totala kostnaden blir något lägre
pga svenska domare.

8.8 Korta rapporter och synpunkter från kommittéerna

● Utställning: Club Show 2021 Se ovan.

● Utbildning: Anmälningar till alla kurser har kommit in. Tyvärr dåligt med
anmälningar till apportering Söderort.

● Jakt: B-prov Gålö anordnat. Mycket administrativt arbete efter b-provet.
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● Information: Startlistorna för WT läggs inte upp på facebook/hemsida, utan vi
börjar med att länka till SSRK prov.

● Funktion / Mentalitet: Ulla meddelar Jennie om någon faktura från
Hundudden kommer. FBR planeras till 25/9!

8.9 Medlemmar

Ökar antalet, det ser bra ut.

8.10 Övriga frågor

Ras-konferens för labradorer 27-28 november. Mer info kommer.

Ordentlig koll på vad som står gällande vaccinationerna. Efter 1-årsvaccinationen är
det 4-årsvaccination som gäller. För valpar gäller 12 veckor och 1 år.

Olika swish-nummer gäller för vår försäljning (katalog, medlemsmärken, pins mm)
och stamtavleböcker från HS. Gun kollar med Eva Zettedahl

8.11 Kommande möten

Tisdag 5 oktober, plats bestämmer vi senare. Beror på smittläget också.

7.12 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande

Katarina Schagerberg Ingegerd Wikström

Justerare

Jennie Winberg
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