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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 6 tisdagen den 15 augusti 2017. 
Plats: Karskulla 5 hos Susanne 

Tid: 18.00 

 

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

 

6.1   Mötet öppnades. 

6.2   Dagordningen godkändes. 

6.3  Till justerare valdes Kenneth Åkerblom. 

6.4   Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

6.5   Ekonomiska frågor:  

Inger gick igenom det aktuella läget. Nya medlemmar ska anmäla sig till 
Labradorklubben centralt. 177314:- finns på kontot. Vi behöver komma ihåg att 
skicka in reseräkningar löpande. Salstas utgifter och intäkter redovisades. Vinsten 
blev ca 4000:-. Diplom är kritiklapp på inofficiell utställning. I samband med WT får 
deltagarna skriva ut sina egna diplom. 

Inger gjorde en mycket bra redovisning av det ekonomiska läget.  

6.6   KM 2017; Wenngarn 

Vi jobbar vidare med att få fram priser så mycket vi kan.  Start kl 8.00 för KM-WT. 
Beroende av hur många deltagare det blir bestämmer vi när utställningen ska börja. 
Ev en domare till för valparna. Ruta 5 flyttas, så att alla kan komma in på området 
framför slottet utan att gå i trappan.  Aktiviteter på etagen. Lunch och kaffe till 
funktionärer. Barn med hund och valpring. 

Prova på; Mer reklam för aktiviteter på FB o hemsidan. Vi behöver fler säljare. Större 
ring. Gun ansvarar för katalog och redovisning för utställningen. Excellark för 
redovisningen. Håkan sköter resultatsammanställningen för KM. Kartan till Kenneth. 
Susanne fixar skyltar efter önskemål. Susanne beställer strandflagga. Vem kan 
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ordna aktiviteter. Göran och Susanne fixar. Ringsekreterare fattas. Gun kollar med 
Emma.  

6.7  Inkomna skrivelser 

Regionbrevet har kommit till samtliga i styrelsen. Vi har inte anmält någon till 
instruktörskurs för valpkurs. Mejl från medlem besvaras av Inger. 

6.8   Rapport från kommittéerna. 

• Jakt: Protokoll från senaste mötet utskickat. Marilois har koll på B-provet och 
Kenneth arbetar vidare med WT Kulla Brunna, ca 130 anmälda ekipage. 

• Utbildning: Uppsala: valpkurs och labbepromenader. Kurserna kommer ut på 
hemsidan snart eftersom. Kurser i Stockholm rullar på. Nytt är samarbete med 
Zanna Bergensen i innerstan. Viltspårskurs önskas; förslag på instruktörer 
Annelie Englund och/eller Peter Söderberg. 

• Utställning: Ringträning  30/8. Farsta Gård. Agnes Hellman och Gun håller i 
träningen. Ringträning o kaffe erbjuds. 

• Uppfödning:  Efter mötet på Broby Gård är det många frågor om HD. SKK har 
tagit tag i frågan. 

6.9 Hemsidan, info, bilder osv. 

Hemsidan är uppdaterad med aktuella kurser. Alla bilder från WT Ellboda och B-prov 
Almnäs ska läggas ut så snart som möjligt. Bilder från olika evenemang bör komma 
ut både på hemsidan och FB, så snart som möjligt. 

6.10  Övriga frågor 

Ingen övrig fråga 

6. 11 Nästa möte 

5 september kl 17.30 på Wenngarn 

 

Vid protokollet                                                     Ordförande 

 

Ingegerd Wikström                                             Susanne Ekstedt 

 

Justerare 

 

Kenneth Åkerblom 


