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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 3 måndagen den 9 mars 2020 18.30. 

 

Plats: Centralvägen 36B, Åkersberga hos Ulla Algren 

 

Närvarande: Göran Assarsson, Gun Andersson, Ulla Algren, Jennie Winberg, Eva 
Enarson, Elin Alkelin, Håkan Barklund  och Ingegerd Wikström.  Lena Almstedt har 
anmält förhinder. 

 

3.1 Mötets öppnande: 

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna. 

3.2 Närvaro  

Se närvarande ovan.   

3.3 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 

3.4 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Gun Andersson. 

3.5 Föregående protokoll 

      Föregående protokoll lades till handlingarna 

3.6 Ekonomiska frågor 

Vårutställning gav ett positivt resultat. Stämman var välbesökt. Ulla och Elisabeth 
har gjort en plan för hur uppföljningen ska ske. Ulla informerade nya 
styrelsemedlemmar om rutiner för bokföring och uppföljning. Var och en svarar för 
sin aktivitet. Ulla har gjort en lathund. WT-domarna kan bara användas 2 ggr per 
år. 495:-/gång, annars tillkommer sociala avgifter och skatt om domaren inte har 
F-skattsedel. Samma gäller för B-provsdomarna. Funktionärer ingen 
reseersättning, men de får lunch och tack i samband med årsmötet. Revisorerna 
är nöjda med kassörens arbete.   
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3.7 Rapporter och synpunkter från kommittéerna 

 Info: Hemsidan fungera bra i datorn, men sämre i mobilen. Håkan ordnar 
underlag för anmälningar till B-prov och WT. Medlemsbrev på gång. 
Diskussion om hur mycket som ska vara med i brevet. Manusstopp för 
Labradoren är 25/4. Vi behöver få med reportage från stämman och 
vårutställningen. Dessutom reklam och info om labbefesten. 

 Jakt: Jaktkommittén har haft möte. Kommittén föreslås bestå av Lena 
Almstedt, Elsa Alkelin, Jane Sternelind, Jonas Brodd, Gun Åkerblom, Marilois 
Malmgård, Marika Zetterdal och Carina Norberg. Styrelsen beslutar som 
förslaget. Kommittén har haft ett första möte. Lena har övergripande ansvar 
för B-prov och Elsa för WT. Lilla Dummyjakten ändrad till 9 maj. Vilken avgift 
kan vi ta ut för B-prov? Kan vi få bidrag från HS? Hur kan vi bättre lösa frågan 
om hur vi skaffar vilt? Lena kommer att skaffa en viltfrys. Hon gör också en 
viltinventering. Provledarutbildning ersätts av HS. Jaktkommittén undersöker 
om vi har några deltagare att skicka. Kan vi ha en ruta på apportera för livet? 
Vi kan tyvärr inte ta på oss att göra det. Frågan går tillbaka till Jaktkommittén.  

 Utbildning: Det är för få som anmäler sig till kurser. Vardagslydnad och 
valpkurs har för få anmälda. Vi måste hjälpas åt att sprida vilka kurser finns. 
Medlemsbrevet kan kanske påminna medlemmar om vilka kurser som finns. 
Apporteringskurserna fylls lättare. 

 Utställning:   Vårutställningen i Tungelsta gick bra. 70 hundar var anmälda, 
vilket är mycket bra. Bra domare och bra genomfört arrangemang. Kan vi ha 
ringträning inför utställningarna för att hjälpa nybörjare? Kanske en idé för 
Skokloster?   Club Show. Kommittén, Håkan Dahlin, Ulrika Henriksson, 
Emma Brantsjö och Gun Andersson, har haft möte. Håkan har gjort en 
hemsida. Annons inför 2021 05 23 kommer i årets Club Show-katalog i 
Söderköping. Nytt möte i maj. Ringsekreterare får 950:- och exteriördomarna 
får 1250:-, vilket medför sociala avgifter och skatt, om domaren inte har F-
skattsedel. 

 Funktion / Mentalitet: Gun och Ingegerd deltog i uppfödarträffen, som HS 
ordnade, som handlade om våra labradorers egenskaper och personlighet. 
Ankan Edoff höll i en mycket inspirerande kväll. Vi kan erbjuda våra 
medlemmar BPH-prov 9 maj och 14 augusti till något reducerat pris, samt FB-
R 14 juni och till hösten. Flera uppfödare är intresserade av att genomföra 
beskrivningar med hela kullar.           

 3.8 Värdegrunden finns på hemsidan.  

Alla uppmanas ta del av den inför kommande diskussioner. 
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3.9 Verksamhetsplan/Framtid   

Verksamhetsplanen följs, med vissa ändrade datum. Datum för labbefesten är nu satt 
till 12/9 på Skokloster. 

3.10 Regionmöte och fullmäktige 

Vilka diskussionsfrågor ska vi ta med oss. -Bidrag för att ordna B-prov? Vilka får man 
ta in som domare? Vi funderar vidare och samlar tankar. 

3.11 Medlemmar 

Vi har passerat 1000 medlemmar! 

3.12 Övriga frågor  

Nästa årsmöte 13/2 2021 är bokat på Scandic. Föreläsare: Bo Söderström? Kom 
med förslag. Alla kollar till nästa möte. Konsekvenser av Coronaviruset, fundera. 

3.13 Kommande möten 

4 maj 18.30 hos Ulla 

3.14 Mötets avslutande 

 Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

Ingegerd Wikström   Göran Assarsson 

 

Justerare 

 

Gun Andersson 

 

 


