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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 1 måndagen den 14 januari 2019 

Plats: Celavi 

Närvarande: Göran Assarsson, Inger Grotteblad, Gun Andersson, Ulla Algren, 
Kenneth Åkerblom, Jennie Winberg, Marilois Malmgård, Anders Lignell och Ingegerd 
Wikström. 

 

1.1 Mötets öppnande: 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

1.2 Närvaro  

Se närvarande ovan.  

1.3 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 

1.4 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Gun Andersson 

1.5 Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna, efter att vi hade gått igenom 
beslutslistan. 

1.6 Ekonomiska frågor 

Ulla redogjorde för årets resultat och presenterade ett budgetförslag. Ulla 
presentar också förslag till en ny bokföringsplan. Alla intäkter bokförs på ett konto. 
Förtäring bokförs separat.  Resultatrapporten förenklas. Beslut: den ny 
bokföringsplanen kommer att användas. 

1.7 Rapport och synpunkter från kommittéerna 

 Info: Inger: Vår hemsida är uppdaterad. Utskick gick ut före jul med inbjudan 
till regionmöte och utställning. Inger lägger ut en kalender med alla vårens 
olika aktiviteter. Inger skickar ut ett medlemsbrev med aktuell information 
under kommande vecka. Beslut: Suss Granström väljs in i infokommittén. 

 Jakt: Datum för WT –kursen 27-28/4. Kenneth lägger ut kursen så fort han har 
hittat en WT-domare som medhjälpare. Gun o Kenneth + domare.  18/5 
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Dummyjakten kräver 5+ 5 funktionärer. Vi ansvarar för en ruta på Tullgarn 
söndagen den 26 maj. Vi måste börja leta rutvärdar till Skokloster.  B-prov 18-
19/4 Weckholm. Jaktkommittén förstärks med Majken. Vi behöver utbilda 
provledare till WT.  

 Utbildning:  De flesta av vårens kurser ligger ute på hemsidan. Starten för 
instruktörsutbildningen drar ut på tiden. Alla väntar på ansvarig i HS.   
Valpkurs och apporteringskurser ligger ute på hemsidan.   

 Utställning: Vårutställning i Tungelsta ridhus äger rum 17 febr. Fanny 
Hellström kommer att vara domare. Påminnelse om anmälan ut på hemsidan, 
FB och ev brev. Funktionärer: P-vakt, mottagare av anmälan, hjälp runt 
omkring. Inger och Gun gör katalog, som lämnas in för kopiering.   

1.8 Inför årsmötet 

Revisorerna har fått den ekonomiskredovisning, protokollen och 
verksamhetsberättelsen. Verksamhetsplanen är klar. Ulla har gjort ett 
budgetförslag. Ingegerd gör en presentation och Inger ett bildspel om hundar. Allt 
som ska tryckas upp inför mötet skickas till Kenneth. Glasen är beställda och ska 
hämtas. 

1.9 Verksamhetsplan / Framtid 

Verksamhetsplanen är klar, men skickas ut en extra gång för justering. 

1.10 Årsmöte 

Lokal: Hotel Scandic, Upplands Väsby. Medlemsförteckning för avprickning måste 
finnas. Ev. nya medlemmar ska kunna teckna medlemskap via Swish. 
Anmälningsblankett ska finnas. Föreläsare Marie Sallander är klar. Efter 
föreläsningen får funktionärerna sina gåvor. Allas namn kommer att läsas upp. 
Ordförande för årsmötet kommer Sara Nordin att vara. Verksamhetsberättelsen, 
verksamhetsplanen, budgeten, dagordningen och valberedningens förslag ska 
finnas upptryckta. Röstkort delas ut i samband med avprickning inför årsmötet. 
Årsmötesförhandlingar 13.30. Avtackning, blommor osv. efter mötet. 

1.11 Regionmöte och Fullmäktige 

Efter årsmötet i samband med konstituerande möte bestämmer vi vilka som ska 
delta vid regionmötet och fullmäktige. Alla som vill bör få möjlighet att delta.  

1.12 Rekryteringsläget 

Valberedning har varit på besök.  

1.13 Kontakten med medlemmar 

Se punkt 1.7. 
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1.14 Övriga frågor.  

Marilois vill ropa upp alla funktionärer. Per Jensen vill komma på em till årsmötet 
2020. Vi erbjuder honom hotellrum, fredag till lördag, så att han kan komma på fm. 
Vi gör reklam om labbecampen på vår hemsida. 

Info kring F-BR. Hur kan vi få uppfödare att inspirera valpköpare att göra BPH och 
F-BR med sina hundar? 

1.15 Nästa möte: 

Konstituerande möte efter årsmötet. 
 

1.16 Mötets avslutande. 

Ordförande avslutade mötet. 

Beslut:  

 OneDrive ska användas  pågår 
 Händelserapportsblankett tas fram            pågår 
 Reseräkning och redovisning av utlägg läggs på hemsidan. Ulla - Inger 
 Lathund för hur vi redovisar kostnader läggs på One Drive.  Ulla 
 Ny kontoplan 
 Utställningskatalogen lämnas till tryckning.  Gun - Inger 

 

 

Vid prokollet   Ordförande 

 

Ingegerd Wikström   Göran Assarsson 

 

 

Justerare 

 

Gun Andersson 


