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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 7 fredagen den  29 september  2017. 
Plats: Celavi, Brovägen 5 Stocksund, hos Kenneth, 10.00-13.30 

 

Närvarande: Marilois Malmgård, Inger Grotteblad, Gun Andersson, Göran 
Assarsson, Kenneth Åkerblom och Ingegerd Wikström. Susanne Ekstedt är också 
kallad, men inte närvarande. 

 

7.1   Ordförande för mötet 

Göran Assarson går in som ordförande för mötet, då ordförande Susanne Ekstedt 
har meddelat att hon avgår med omedelbar verkan på egen begäran. 

7.2   Närvarande på mötet  se ovan 

7.3   Dagordningen godkändes. 

7.4   Val av protokolljusterare. 

Alla närvarande styrelsemedlemmar undertecknar protokollet. 

7.5   Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

7.6   Styrelsens behov av åtgärder pga av den uppkomna situationen. 

Göran Assarsson går in som tillförordnad ordförande, i övrigt är styrelsen oförändrad. 
Göran kontaktar valberedningen informerar om läget och föreslår att styrelsen 
återgår till 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter i samband med årsmötet. Vi 
behöver utöka kommittéernas delaktighet och legitimitet. Göran tar också kontakt 
med revisorerna och HS. Inger får i uppdrag att ändra e-post-adresserna utifrån hur 
styrelsen är sammansatt fr o m idag. Den uppkomna situationen leder till ett nytt 
konstituerande protokoll. Göran och Inger besöker banken, för att klargöra vilka som 
är firmatecknare. Vi tar bort arbetsutskottet, dess uppgifter och befogenheter. Vi 
anpassar hemsidan efter rådande situation. 

7.7   Ekonomiredovisning 

Ekonomin är god. Inger redovisade det senaste kontoutdraget. Fakturorna från 
Wenngarn är på väg in. 
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7.8   KM 2017; Wenngarn. Vad tar vi med oss? 

Mycket bra och trevligt arrangemang, men vi måste vara tydligare i projektet. Det ska 
finnas en projektplan. Inger blir projektledare och kallar till projektmöte. Vi beslutar att 
styrelsen inte deltar i tävling, som klubben arrangerar, med egna hundar.   

7.9  Underlag till Labradoren 

Allt underlag till Inger senast 20/10. Årsmöte 10 februari 2018 på Hotell Scandic 
Upplands Väsby. Föreläsning på förmiddagen med förslagsvis Bo Söderström, som 
skrivit boken ”Hur tänker din hund?” och årsmöte efter lunch. Kenneth kontaktar 
honom.Kommentarer och tankar från Wenngarn bör vara med i tidningen. Gärna mer 
bilder än text. Vi vill gärna få in någon artikel med jaktinriktning. Arbete pågår. 
Kommande aktiviteter till Inger.  

7.10 Tidsplan och åtgärder inför avslut av verksamhetsåret och plan för nästa.  

Vi startar förberedelserna för verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för att 
vara klara i december. Utkast före månadsskiftet nov-dec. 

7.11   Rapport från kommittéerna. 

• Jakt: B-prov 7/10 i Horsviken.. 16 st på startlistan, 5 reserver. Ingen av de 
startande har startat tidigare. Marilois är provledare, Håkan Barklund 
kommissarie och Sofi Pihl  domare. 130 anmälningar på Kulla Brunna 89 kom. 
Ca 93 startade på Wenngarn. Thomas Persson kommer att ingå 
jaktkommittén. Provledare behövs till klubben.  

• Utbildning: Kurserna rullar på. Kommittéerna behöver förstärkas Marilois vill 
gärna hjälpa till på jaktsidan. Uppsala: Linda driver ett flertal kurser, men vi har 
varit tvungna att stryka kurser pga lågt deltagarantal. Öppna träningar och 
labbepromenader pågår. Enköping? Göran tar kontakt med Dan Eriksson. Det 
nya samarbete med Zanna Bergensen i innerstan har inte kommit igång än.  

• Utställning: Ridhus i Tungelsta på förslag som plats. Utställning i februari. Gun 
kollar datum och återkommer till Inger. Mycket bra ordnat på Wenngarn med  
102 hundar ställdes ut i två ringar. 

• Uppfödning:  Vi vilar lite.  

7.12  Hemsidan, info, bilder osv. 

Hemsidan rullar på. Små justeringar behöver göras. Var och en behöver se till att 
Inger får rätt info.  

7.13  Övriga frågor 

Stora Stockholm  Anmälningsblankett från labradorklubben. Ingen ska betala med 
Swish, för att info om inbetalare syns inte. Vi måste sätta oss ner och göra 
gemensamma anmälningsblanketter. 
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7.14  Nästa möte  

8/11 kl 13.00 – 16.00 hos Kenneth på Celavi. 

 

 

7.15 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet                                                     Ordförande 

 

Ingegerd Wikström                                             Göran Assarsson 

 

 

Justerare: 

 

 

Inger Grotteblad                                                  Kenneth  Åkerblom   

 

 

Marilois Malmgård                                              Gun Andersson                  


