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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 10 torsdagen den 8 december 2016. 
 

 

 

Plats: Stenhammarsvägen 4, Åkersberga , hos Marilois Malmgård 

Tid: 18.30   

 

Närvarande: Göran Assarsson, Marilois Malmgård, Jennie Winberg, Gun Åkerblom 
och Ingegerd Wikström.  

 

10.1   Mötet öppnades. Till ordförande valdes Göran Assarsson 

10.2   Dagordningen godkändes och fastställdes. 

10.3  Till justerare valdes Gun Åkerblom 

10.4   Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Protokollet har 
skickats till HS och revisorerna samt lagts ut på hemsidan. 

10.5   Ekonomiska frågor:   

Årets resultat hittills är ca 164 404:-.  Alla fakturor har inte kommit in än. Det 
ekonomiska läget ser bra ut. Vi diskuterade olika idéer för att disponera klubbens 
pengar på bästa sätt i medlemmarnas intresse. Kan vi ge ungdomar under 20 år, 
som är medlemmar rabatt på kursavgifter och avgifter för deltagande i WT eller andra 
aktiviteter? Kan vi ge medlemmar i klubben rabatt vid WT:starter? Allt för att ge 
känslan av att det ska löna sig att vara medlem i Labradorklubben.  Frågan 
formuleras och tas upp på årsmötet.  Styrelsen beslutade att klubben ska stå för 
övernattningen på Wenngarn för de tre medföljarna, eftersom de alla tre gjorde ett 
stort jobb för att allt skulle fungera. 
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10.6   Inkomna skrivelser. 

Protokoll från HS har kommit och vidarebefordras till styrelsen. Medlemsmatrikeln har 
också kommit.  

 

10.7    SKK:s organisationsförslag.  

Ingegerd deltog i ett av informationsmötena som hölls på ett antal platser i Sverige på 
samma gång. Informationen med kommentarer är utskickat till styrelsen. Vi följer 
utvecklingen. 

 

10.8  FB-RK 

Jennie tar kontakt med Susanne om att kontakta Gunilla Lefwert, så att vi inom 
LRKÖ kan få en FB-RK utbildning ordnad för oss. Lotta Wennersten har utbildats och 
examinerats inledningsvis som funktionär och har nu även utsetts till testledare. Vilka 
fler från LRKÖ vill gå? 

10.9   Verksamhetsberättelse 

Alla har lämnat sina delar till verksamhetsberättelsen. Styrelsen beslutade att 
Susanne, Göran och Ingegerd sammanställer. Verksamhetsberättelsen med 
budgetutfall lämnas till revisorerna senast den 11 januari. 

10.10  Verksamhetsplan 

Alla har lämnat in sina förslag till verksamhetsplaner, dessa kompletteras med 
budgetförslag och presenteras på årsmötet  

10.11  Wenngarn 2017 

Ingegerd tar kontakt med Wenngarn om höstens aktivitetsdag. Viktigt att vi får tid i 
parken före och efter, så att vi hinner genomföra dagen på ett bra sätt. Det är också 
viktigt att få en personlig kontakt, så att vi kan beskriva områden för WT, utställning 
och prova på-aktiviteter. Funktionärerna ska få lunch vid sittande bord.  

10.12 Övriga frågor: 

Årsmötet: Upplägg som 2016. Vi har fått en offert, som ska arbetas vidare med, från 
Scandic. Gun fick i uppdrag att hitta lämplig present, som tack till alla våra 
funktionärer. Max 100:- per funktionär. En idé är att låta funktionärernas namn rulla i 
ett bildspel.  
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Värdegrundsdagar:  Förslag 28-29 januari t ex Häringe slott eller Wenngarn. 

 

10.13 Nästa möte 

4 januari 2017 ev på Scandic i Upplands-Väsby. Ingegerd Kollar 

 

10.14 Mötets avslutande: 

Göran avslutade mötet och vi tackade för maten. 

 

Vid protokollet                                                     Ordförande 

 

Ingegerd Wikström                                             Göran Assarsson 

 

 

Justerare 

 

Gun Åkerblom 


