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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 8 måndagen den 15 oktober 2018 

Plats: Celavi 

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

 

8.1 Mötets öppnande: 

Ordförande hälsade alla välkomna. Därefter samlade vi oss en stund med tänt ljus 
och tänkte på Thomas,TP, Persson, som avled i slutet av september. Kenneth sa 
några ord om honom 

Ordförande öppnade mötet.  

8.2 Närvaro  

Se närvarande ovan. Anders Lignell och Inger Grotteblad har anmält förhinder. 

8.3 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 

8.4 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Marilois Malmgård.  

8.5 Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

8.6 Ekonomiska frågor 

Ulla redogjorde för det ekonomiska läget. Läget är mycket gott. Förslag på hur vi 
på bästa sätt ska disponera de medel som finns: Instruktörsutbildning, vilket 
kommer att kosta 6000:- per deltagare + resekostnader;  arvodera WT-domare, 
kostnaden kan bli ca 5000:- / WT;  föreläsningar för medlemmarna; info till 
uppfödare; provledarutbildning. Vi diskuterar vidare och återkommer i frågan. Alla 
arvoden över 100:- måste redovisas till Skatteverket. Balans- och resultatrapport 
fram t om 12 september redovisades. Viktigt att alla utlägg går via attest. Vi ska 
skicka in reseräkningar och andra utlägg, så snart som möjligt efter en aktivitet.  
Reseräkningsblanketten och blanketten för utlägg ska läggas ut på hemsidan. 
Ulla har gjort en lathund, som vi kan använda, för att underlätta arbete för alla. 
Den kommer att ligga på One Drive. 
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8.7 Rapport och synpunkter från kommittéerna 

 Info: Inger har skickat in ett antal punkter: Vi ska ha ett uppslag i Labradoren 4 
om Skokloster-evenemanget. Bidrag från alla områden lämnas till Inger senast 
23/10.På LRKÖ:s sida kommer olika resultat att finnas med, reklam för 
Tungelsta i februari och en julhälsning. Medlemsbrevet är mycket uppskattat. 
Hemsidan har haft ca 34000 besökare det senaste året.  

 Jakt: B-prov 6 o 7 oktober ordnades efter snabbt byte av mark. Susanne 
Rehlin fixade mark i närheten av Grillby. Deltagarna tyckte att provet 
fungerade bra. Lite strul för jaktkommittéansvariga, men allt löste sig. Viktigt 
att ansvariga för proven läser checklistan. 119 startande på Skokloster. Allt flöt 
på med vissa incidenter. Karin Vesterlund väljs in jaktkommittén. Regionerna 
får fr o m nästa år anordna ordinarie B-prov. LRKÖ vill ansöka om ett prov 18-
19/4 2019. Beslut att skicka Anna Londré och Nina Lindberg till 
provledarutbildning. Deltagarna kommer att få skriva under ett avtal om vad de 
förbinder sig att genomföra, som kompensation för utbildningen, för klubben. 

 Utbildning:  Nose Work norrort är fulltecknad, söderort måste nog ställas in. 
Få anmälda till valpkursen i söderort. Vi vill skicka fyra personer till 
instruktörsutbildningen. Styrelsen beslutade skicka Ulla Algren, Jennie 
Winberg, Maria Alm och Emma Gustafsson. Även dessa ska skriva avtal med 
klubben.  

 Utställning: Efter årets succé planeras utställning i Tungelsta i februari. Gun 
bestämmer datum och planerar. 

8.8 Labbefesten 

Skokloster: Mycket planering i förväg, med mycket bra resultat. Problem med antal 
huvudmän på Skokloster, men nu vet vi vilka vi ska prata med. Vi får se till att alla 
inom området blir informerade.  Förslag: Olika mattider för olika ruter. 
Utställningssegrarna måste tas fram på slottstrappan. Det måste finnas toaletter. 

8.9 LRK WT 2019 

Kenneth har skickat in ansökan, men vi tar tillbaka vår ansökan, för att kunna göra 
Labbefesten på Skokloster ännu bättre. Kenneth skriver till HS och tar tillbaka vår 
ansökan. Inger ombeds att avboka Skokloster. 

8.10 Club Show 2021 

Vi har fått Club Show 2021! För detta måste vi tillsätta en kommitté, som finns kvar 
och jobbar över utställningen. Planen är att vara på  Skokloster. Kommittén: Gun 
Andersson, Håkan Dahlin, Emma Brantsjö och Inger Grotteblad.  Ekonomiskt 
bidrag 7000:- från HS. Annonsering i de nordiska länderna.  
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8.11 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.  

Vi gör en början till nästa möte. Ingegerd sammanställer.  

8.12 Stockholms hundmässa. 

Var och en som har möjlighet att stå i montern och/eller delta i rasparaden sickar 
ett mejl till Göran.  

8.13 Ruta på Tullgarn 

LRKÖ har fått förfrågan om att ställa upp med en ruta.  Vi ställer gärna upp 
söndagen den 26 maj. 

8.14 Kontakten med medlemmar  

Medlemsbrev och mycket dialog finns. Kontakten är god. 

8.15 Övriga frågor: 

Föreläsare på årsmötet: Marie Sallander.  
Vandringspriset lämnas åter till Mary-Lotte.  
4 böcker om föreningsarbete köps in.  
Vi hedrar Thomas Pettersson med en krans till begravningen. 

 

8.16 Nästa möte 

Vi behöver ett längre möte för att kunna gå djupare in i olika frågor. 
Söndag 2 dec. 10.00 – 16.00. Bokas på Scandic U-V. 
Valberedningen ges möjlighet att delta en stund. 

 

8.17 Mötets avslutande. 

Ordförande avslutade mötet. 

Beslut:  

 OneDrive ska användas  pågår 
 Projekt Labbefest i OneDrive.  Avklarat med mycket bra resultat 
 Kenneth tar tillbaka ansökan om WT-mästerskapet 2019. 
 Händelserapportsblankett tas fram pågår 
 2 personer till utbildning för provledare 
 4 personer till instruktörsutbildning 
 4 böcker om föreningsteknik köps in 
 Vandringspris lämnas åter 
 Inköp av krans 
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 Reseräkning och redovisning av utlägg läggs på hemsidan 
 Lathund för hur vi redovisar kostnader läggs på One Drive. 

 

Vid prokollet   Ordförande 

 

Ingegerd Wikström   Göran Assarsson 

 

Justerare 

 

Marilois Malmgård 


