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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 5 torsdagen den 3 juni 2019 18.30. 

Plats: Celavi 

Närvarande: Göran Assarsson, Inger Grotteblad, Gun Andersson, Ulla Algren, 
Jennie Winberg, Kenneth Åkerblom och Ingegerd Wikström. 

5.1 Mötets öppnande: 

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna samt öppnade 
mötet.  

5.2 Närvaro  

Se närvarande ovan. Anders och Key har anmält förhinder.  

5.3 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 

5.4 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Kenneth Åkerblom 

5.5 Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

5.6 Ekonomiska frågor 

Tilldelningen,18 160:-, från HS har kommit. 2018 fick vi 20 700:- och vi hade 
budgeterat med 20 000:- för 2019. Bra balans budgeten trots mindre tilldelning 
från HS. Det finns 131 000:- på kontot. Glas har hämtats från förrådet och rosetter 
(FB-R) har lagts in. Anteckningsbok finns i förrådet för uppföljning. 90 kartonger 
med glas finns kvar.  

5.7 Rapport och synpunkter från kommittéerna 

 Info: Medlemsbrev skickades ut med påminnelse om WT i Norrtälje, 
Wärlingsö gård. Det ledde till att många fler anmälde sig. Brev med önskan 
om glad sommar och med inbjudan till Labbefesten samt resultat kommer att 
skickas ut. Inger har ordnat en beachflagga. Hemsidan lrko.nu kan vilseleda 
personer som söker LRKÖ. Vi vet inte vem som administrerar den. Vi försöker 
stänga den. 
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 Jakt: Tullgarn söndagen den 26 maj gick bra.  Kenneth och Gun Åkerblom har 
förberett WT i Norrtälje, Wärlingsö Gård 6 juni. Allt ser bra ut inför dagen. 
Håkan har tagit fram en app för resultatredovisning på telefonen.  

 Utbildning:  Kommittén har haft ett möte och föreslår att vi bokar Nykvarns 
hundhall 5 ggr för olika aktiviteter till en kostnad av 250:-/tim.  Vi hoppas att 
detta ska locka medlemmar boende i södra regionen att bli mer aktiva. 
Planeringen av höstens kurser pågår. Bara apportering och viltspår i Söderort. 
Pia Johansson föreslås komma med i utbildningskommittén. Maria och Emma 
utbildas till instruktörer i Uppsala och kan ev ha kurser till hösten. 

 Utställning: På dagordningen ska vid varje möte, intill utställningens 
genomförande, finnas en punkt Club Show 2021. Kommittén har haft ett 
uppstartsmöte. Utställningen är flyttad till Ulriksdal, vilket är godkänt av SKK. 
Domarförslag ligger kvar hos Eva Zetterdahl från HS. Utställningskommittén 
(HS) har möte i juli igen. Ulrika Henriksson från SKK är utställningsansvarig, 
CUA. 

 Funktion/mentalitet: Ett FB-R genomfördes kommer att genomföras i 
oktober. BPH hoppas vi få under 2020.  

 
5.8 Skokloster 
 Plan ligger ute på 2019 på one drive. Alla fyller i sina uppdrag.  
 Boende: Inger skickar ut fråga 
 Aktiviteter; Scurry, specialsök osv Jenny och Inger 
 Exteriörbeskrivning. Gun ordnar domare. Betalning till klubben. Domaren får 

arvode och reseersättning. Anmälan görs på plats.  
 WT Kenneth och Inger åker ut till Skokloster och ser till att alla har pratat med 

alla. 20:- för varje start i Scurry.  Rutvärdar och domare är klara.  
 Utställning: Domare klar 
 Medlemsutskick och marknadsföring 
 Sekretariatet och försäljning; placering på platsen. 
 Sponsorer: Royal Canin, Agria, Bonniers, Dummies.se, Tassar o Tår. 
 Toaletter ska vara klara. Inger kollar vid besöket. 
 Parkeringen behöver täckas upp. Mer än en p-vakt behövs. 
 Planering kring maten. Sittande mat för så många som möjligt. Ingegerd 
 Tält:  Pop Up inhandlas, Inger. Bord o stolar hyrdes från Enköping Ingegerd 
 Högtalare kommer att finnas. 
 Sopsäckar och hållare, skyltar och karta. 
 Västar finns.  
 Vatten måste finnas till funktionärerna. 
 Karta över området ska tryckas upp för att kunna anslås. 
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5.9 Info från HS 

Ingegerd rapporterade kort från senaste HS-mötet.  

5.10 Genomgång av beslut 

 Vi provar Nykvarns Hundhall. 
 FB-R bokat till 5 eller 6 oktober 
 BPH kommer att bokas i höst inför våren 2020. 

5.11 Övriga frågor 

Anders har undersökt vad kaffemuggar med vår loga på skulle kosta. Han anser 
att muggarna blir för dyra. Styrelsen instämmer med Anders. 

5.12 Nästa möte  

Bestämdes i efterhand till 19 augusti. 

5.13 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet. 
 

Beslut:  

 OneDrive ska användas  pågår 
 Händelserapportsblankett tas fram            pågår 
 Projektplanen för Skokloster används på OneDrive 
 Pop Up tält köps in. 
 BPH bokas till hösten inför 2020 
 Bjud in medlem från HS till LRKÖ möte 
 Visitkort? 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

Ingegerd Wikström   Göran Assarsson 

 

 

Justerare 

 

Kenneth Åkerblom 


