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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 4 söndagen den 19 mars 2017. 
Plats: Telefonmöte 

Tid: 19.00 

 

Närvarande: Susanne Ekstedt, Göran Assarsson, Marilois Malmgård, Kenneth 
Åkerblom, Inger Grotteblad, Gun Andersson och Ingegerd Wikström.  

 

4.1   Mötet öppnades. 

4.2   Dagordningen godkändes. 

4.3  Till justerare valdes Kenneth Åkerblom. 

4.4   Föregående protokoll går vi igenom vid nästa möte. 

4.5   Ekonomiska frågor:  

Styrelsen beslutade att ge Elisabeth Malmros 440909-1925 i uppdrag att sköta 
LRKÖ:s kassaförvaltning. Allt material, pärmar och dator, är hämtat från den förre 
kassören Ulla Algren.  Eftersom det inte finns något Officepaket i datorn kommer det 
att köpas in. Beslut fattades om detta. Inger mejlar ut kontaktlista på styrelsen. 

4.6   Inför Regionmötet 

Inför regionmötet ska vi se till att vi är uppdaterade på motioner och 
organisationstankar. Vi ska ta chansen och bekanta oss med andra regioner. Hur 
kan HS vara ett stöd för regionerna? En idé: Arbeta för mindre styrelser och större 
kommittéer. 

4.7   Inför Fullmäktige 

Vi behöver argumentera för våra synpunkter. Hur kan KM förändras, så att fler 
deltar? Vårt förslag är utställning + WT med en nybörjarklass. Vi kommer att jobba 
med kortsiktiga och långsiktiga mål, samt jobba brett. Vi kommer att skriva motioner i 
god tid. 

Hur kan Labradorklubbens hemsida utvecklas och knytas till regionernas hemsidor 
med möjlighet att anmäla till utställningar, WT och B-prov? 
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4.8  Inkomna skrivelser 

Justering i efterhand: Inga skrivelser har kommit in. 

4.9   Rapport från kommittéerna. 

• Jakt: Ingen lagtävling i år. WT 29/4 på Ellboda.  
• Utbildning: Rullar på, kurserna är fulltecknade. Vi diskutera frågan om ev 

möjlighet för kursledare att lägga ut inbjudan till kurser på vår hemsida vid 
nästa möte.  

• Utställning: Planering inför 29/4 är under kontroll. Susanne tar med diplom till 
på lördag både till utställning och kurser. 

• Uppfödning: SKK och röntgenavläsning är en fråga som enar uppfödarna. 
Styrelsen beslutar att bjuda in uppfödarna till en diskussion med middag.  

4.10  Nästa möte 

17 april Broby Gård kl 9.00 – 16.00 

4.11  Mötets avslutande. 

 

 

Vid protokollet                                                     Ordförande 

 

Ingegerd Wikström                                             Susanne Ekstedt 

 

 

Justerare 

 

Kenneth Åkerblom 


