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Protokoll till styrelsemöte 4 2015-04-13 

 Plats: Säbygatan 7, Uppsala Tid: 15.00 

Närvarande. Birgitta Knöppel, Marilois Malmgård, Susanne Ekstedt, Aldona Eriksson och Anna 

Londré.   

Förslag till dagordning   

1. Susanne hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordningen fastställdes. 

3. Till mötesjusterare valdes Marilois Malmgård och Susanne Ekstedt. 

4. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

5. Genomgång inför deltagande på Jaktmässan i Nacka 17-19/4. 

- Genomgång av monterns innehåll; LRK:s vepa, LRK:s folder, pins och nyckelringar till 

försäljning, grön duk. Marilois ansvarar för upphämtning av material hos Solveig 

Gyring.   

- Genomgång av körschema, målsättning att ha 2 personer på plats i montern åt 

gången; 

Fredag 11.00-15.30 Birgitta, x 15.30-20.00 Anna, Aldona 

Lördag 10.00-14-00 Birgitta, x 14.00-18.00 Marilois, x 

Söndag 10.00-18.00 Susanne, Inger Grotteblad 

6. Mallar för utbildning att redovisa på nästa styrelsemöte 27/4. 

a. Aldona utformar en mall för inbjudningar till klubbens aktiviteter att använda på 

hemsidan och Facebook.  

b. Birgitta utformar en mall för hur budget- och resultat ska redovisas till styrelsen.  

7. Genomgång av aktiviteter till och med i september för publicering i nästa nummer av 

Labradoren.  

a. Dummie-jakten; lördag 30/5 vid Brottby. Ändring av pris till 200:-/deltagare 

(Tidigare 150:-) samt en ändring i texten till vilka aktiviteten vänder sig till för 

ytterligare poängtera att den riktar sig till helt nybörjare.  

b.  WT; lördag 1/8. Marilois återkommer med mer information. 

c. B-prov; lördag 8/8. Marilois återkommer med mer information. 
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d. Officiellt B-prov ÖKL; planeras under augusti. 

e. WT & utställning; planeras 19-20 september.  

f. Inofficiellt B-prov; planeras i oktober i Åkersberga.  

8. Kurser och föreläsningar via Studiefrämjandet. Klart med schema inför hösten senast 

15/7. 

9. Jaktträning inför WT en gång i månaden i Almnäs. Information kommer på hemsidan och 

Facebook. 

10. Tillåtelse att länka till de större retrieverträningsgrupperna på hemsidan kommer 

undersökas.    

11. Förslag om utmärkelser inom klubben som redovisas på årsmötet; WT-cupen och 

speciellt arrangerade KM i Viltspår, Rallylydnad, Nosework mm. WT-cupen fastställs på 

mötet att äga rum och pris delas ut på årsmötet 2016. Information kommer läggas ut på 

hemsidan, Övriga KM fortsatt planering.    

12. Funktionärsutbildning mm. Aldona återkommer med mer information. Klubben planerar 

ett upprop på hemsidan om vilka som är intresserade att genomgå olika utbildningar.   

13. Inga utgående eller inkomna skrivelser fanns att behandla.  

14. Nästa möte 27 april kl. 15.00 på Unique Dogs. 

15. Susanne förklarade mötet avslutat ca 18.00. 

 


