
Labrador Retriverklubben/Östra 
 
Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 8 onsdagen den 31 augusti  2016. 
Plats: Telefonmöte kl 19.00 

Närvarande: Susanne Ekstedt, Göran Assarsson, Marilois Malmgård, Gun Åkerblom 
och Ingegerd Wikström. 

 

8.1  Mötet öppnades.  

8.2  Dagordningen godkändes och fastställdes. 

8.3  Till justerare valdes Marilois Malmgård. 

8.4   Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Protokollet 
kommer att skickas till HS, revisorerna och läggas ut på hemsidan snarast. 

8.5   Ekonomiska frågor:  Ulla Algren har skickat resultatrapporter, som visar dagens 
saldo är 195 451:-  Ekonomiska läget är fortsatt positivt och under kontroll.  

8.6    Inkomna skrivelser :   Vilar till efter Wenngarn.  

8.7    Planering och arbetsfördelning inför Wenngarn:                                                       

a) WT, domarfrågor. Kajsa Fagerström kommer att vara provledare. Det behövs 
3 funktionärer vid varje station dvs 15 st. Namn på funktionärer skickas till 
Marilois. Domare är klara. Håkan Barklund kommer att vara kommissarie. 
Skyltar om hundstopp och stationsnummer görs klara så fort som möjligt. 
Susanne fixar skyltarna om vägvisning osv klara. Royal och Agria bjuder på 
priser.   Anmälda till WT 91 och till KM 15 i dagsläget.  Jaktkommittén ordnar 
PM och prioriterar, förtur för KM-deltagare och labradorer. 
 

b) Prova på aktiviteter:  
Jennie har läget under kontroll. Jennie har skickat önskemål om bord och 
stolar samt skyltar. Tipspromenad kommer att finnas. Gun tar med dummisar. 
 

c) Sponsorer: Royal Canin står för 3 poster, Inger Grotteblad jobbar vidare med 
sponsringsartiklar under nästa vecka, Agria är med, Alla måste hjälpa till med 
att söka sponsring. Vi bör ha någon gåva till funktionärerna.  Susanne köper in  
priser/gåvor. Tak: 5000:- .  
 

d) Utställning: Carro har läget under kontroll. 47 anmälda i dagsläget 
 

e) Barn med hund. Förslag Agnes dömer barn med hund. 
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f) Mat o Logi: Maten: Lunchen kommer att bestå av en rejäl lunchmacka. Vi 
ordnar dricka själva. Namn på gästerna på hotellet skickas in omgående. 
Ingegerd ordnar det. Husbilen får stå i närheten av Orangeriet med eluttag.   
 

g) Övriga utställare: Helene Plahn, Labbehjärtat, Aloe Vera, Hundrehab. 
 

h) Loppis under kontroll 
 

i) Sekretariat:  Håkan sköter sammanställningen för WT. Ulla och Ingegerd 
sköter sekretariatet. Anmälningsstationerna fördelas på morgonen. 4 eller 5 
tält som kollar vaccinationer. Susanne o Inger, Ulla o Ingegerd, Gun o 
Marilois, Carro o Jennie tar varsitt starttält. Inger står i ett infotält hela dagen.  
 

j) Susanne håller i info och hälsar alla välkomna vid starten 
 

Vi samlas på fredagen den 16/9 kl 16 vid trappan. Flera fotografer behövs. Vi 
diskuterade hur bilderna ska läggas ut. Ring Susanne med frågor.  

8.8  Övrig fråga: 

Susanne informerade om att Studiefrämjandet i Uppsala tar hela arbetsgivaransvaret 
för 250:-/ kurs och 50:- /deltagare. Linda får 500:-/kväll.  Susanne fattade beslut om 
att Linda kör den här kursen. Frågan går vidare till utbildningskommittén.  

8.9   Wenngarn kl 16 den 16 september, då vi träffas för att dra igång labbefesten.  
Nästa styrelsemöte bestäms där. 

8.10  Mötets avslutande: 

 

Vid protokollet                                                     Ordförande 

 

Ingegerd Wikström                                             Susanne Ekstedt 

 

 

Justerare 

 

Marilois Malmgård 


