
Labrador Retriverklubben/Östra 
 
Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 7 tisdagen den 9 augusti  2016. 

 
Plats: Telefonmöte kl 19.00 

 

Närvarande: Susanne Ekstedt, Göran Assarsson, Marilois Malmgård, Jennie 
Winberg, Caroline Christensen och Ingegerd Wikström. 

 

7.1  Mötet öppnades.  

7.2  Dagordningen godkändes och fastställdes. 

7.3  Till justerare valdes Marilois Malmgård. 

7.4   Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Protokollet är 
skickat till HS, revisorerna och utlagt på hemsidan. 

7.5   Ekonomiska frågor:  Ulla Algren har skickat resultatrapporter, som visar på ett 
positivt kassaflöde på drygt 53 000:-.  Ulla har meddelat att hon sköter den 
ekonomiska redovisningen så länge. Styrelsen skriver en skrivelse till HS om 
möjligheten att förenkla den ekonomiska redovisningen kring anmälningar till 
tävlingar. En önskan om en direkt koppling till hunddata finns också. Vi har möjlighet 
att  använda Studieförbundet för anmälningar till kurser. Uppsala testar med 
Studiefrämjandet i Uppsala under hösten. Ska ersättningen till kursledarna vara lika? 
Susanne undersöker om vi kan få hjälp med ekonomin via föreningshjälp och 
återkommer. Blankett med avtal för kursledare ska finnas. 

7.6    Inkomna skrivelser :   Från SSRK. Jennie har skrivit om att vi vill ordna kurs för 
FBR-ledare. Svaret från SSRK tyder på att de vill klara utbildningen själva. Susanne  
tar vidare kontakt. Pga av avhopp i utbildningskommittén går Göran Assarsson och 
Ingegerd Wikström in i kommittén. Jennie Winberg är fortsatt ansvarig för 
utbildningskommittén. Vi behöver göra en plan över kurser och arbetsfördelning inom 
gruppen. 

 

7.7    Planering och arbetsfördelning gällande Wenngarn:                                                       

a) WT, domarfrågor. Kajsa Fagerström kommer att vara provledare. Domare är 
klara. Skyltar om hundstopp och stationsnummer görs klara så fort som 
möjligt. Susanne fixar skyltarna om vägvisning osv klara. En skrivare, helst 
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laser, köps in.  Jaktkommittén ordnar. Dekaler och andra befintliga produkter i 
plastlådan kan delas ut till funktionärer och som priser.  
 

b) Prova på aktiviteter:  
Jennie har läget under kontroll. Jennie har skickat önskemål om bord och 
stolar samt skyltar. Tipspromenad kommer att finnas. 
 

c) Sponsorer: Royal Canin står för 3 poster, Inger Grotteblad jobbar vidare med 
sponsringsartiklar under nästa vecka, Agria är med, Heléné Plaahn kommer 
att finnas på plats. Alla måste hjälpa till med att söka sponsring. Vi bör ha 
någon gåva till funktionärerna.   
 

d) Utställning: Domarpresentation är på gång. Domare:  Bonnie Wiles, Kennel 
Richbourne, Storbritannien. Carro köper in några utställningskoppel för 
utlåning. Allt är under kontroll inklusive rosetter.  
 

e) Barn med hund. Förslag Agnes dömer barn med hund. 
 

f) Mat o Logi: Vi har en offert från Wenngarn, där allt utom maten är okej. El-
plats från husbil och husvagn i närheten av orangeriet behövs. 
 

g) Övriga utställare: Helene Plahn, Labbehjärtat, Aloe Vera, Hundrehab. 
 

h) Loppis under kontroll 
 

i) Sekretariet:  Håkan sköter sammanställningen för WT. Ulla och Ingegerd 
sköter sekretariatet. Anmälningsstationerna fördelas på morgonen. 
 

Hittills anmälda till utställningen 13, WT 29 och KM 10. Vi samlas på fredagen den 
16/9 kl 16 vid trappan. Flera fotografer behövs. Per, Emma och Håkan? Ring 
Susanne med frågor. Marilois skickar packlista. Alla skriver ner packlistor. 

7.8  31/8 kl 19.00 telefon.        

7.9 Mötets avslutande: 

 

 

 

Vid protokollet                                                     Ordförande 
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Ingegerd Wikström                                             Susanne Ekstedt 

 

 

Justerare 

 

Marilois Malmgård 


