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Protokoll 6. 16/6-2015 

 Plats: Hos Birgitta Knöppel  Tid: 18.00 

Närvarande: Marilois Malmgård, Ulla Algren, Chris von Baillou, Birgitta Knöppel, Anna Londré 

och Susanne Ekstedt. Närvarande refereras till nedan endast med förnamn.  

1. Ordförande Susanne hälsade alla välkomna. 

2. Mötet fastställde dagordningen. 

3. Till protokolljusterare valdes Birgitta och Marilois. 

4. Mötet hade genomgång av föregående protokoll. 

5. Ekonomiska frågor.  

a. Ulla redovisade ekonomin. Det finns en del oklarheter i form av bl a en differens på 

kontot. Ulla har kontaktat revisor Per Wikström för att få hjälp med detta. Ulla 

har börjat organisera gammalt material.   

b. Susanne har i helgen avslutat sin instruktörsutbildning som SSRK-instruktör som 

hon själv bekostat och ska nu få 5000:- tillbaka enligt gällande avtal.  

c. Instruktörsarvoden. Mötet beslutar att för de instruktörer som inte innehar F-

skatt ska administrationen skötas via Studiefrämjandet.  

6. Inkommande skrivelser. 

a. Susanne Rehlin har inkommit med ytterligare en skrivelse om att årets protokoll 

fortfarande saknas på hemsidan. Hennes skrivelse har besvarats och detta 

kommer att åtgärdas snarast möjligt.  

7. Planering, lägesrapporter, arbetsfördelning, presentation av arbetsgrupper gällande: 

a. Generellt om arbetsgrupper. Mötet gick igenom och diskuterade kring 

grundtanken med att ha arbetsgrupper för alla olika aktiviteter och vikten av att 

engagera många medlemmar och inte enbart styrelsen. Golden Retriever 

Klubbens organisation tas som ett strålande exempel på hur arbetet inom 

klubben borde se ut. Vikten av att upprätta hållbara budgetar inför alla 

aktiviteter poängteras.  

b. Jakt- och övriga prov.  

-Rapport från Lilla Dummie-jakten.  

-Marilois informerade om kommande B-prov.  
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-Ny plats för klubbens frys som nu står utanför Grillby diskuterades. 

-Birgitta informerade om kommande C-prov. Litslena 8/8 kommer bli en NKL & 

ÖKL med max 40 deltagare.  

-En C-provs kommitté har bildats på totalt 3 medlemmar. En B-provs kommitté 

är under bildande.  

c. Kurser/utbildning 

-Birgitta och Aldona Eriksson har planerat kurser i Stockholm med omnejd. Anna 

och Susanne har planerat i Uppsala med omnejd. Information om kursutbudet 

kommer publiceras på hemsidan inom kort.  

d. Sponsorer. Inget nytt. 

e. Utställning 

-Caroline Christensen kommer behöva göra en beställning av rosetter inför 

Labradormästerskapet i september.  

-En utbildningskommitté med totalt tre medlemmar har bildats.  

f. Information/tidningen/hemsidan.  

-Chris efterfrågar kursinformation i mer lätthanterligt format när de ska 

publiceras på hemsidan.  

g. Ungdomsverksamhet. Inget nytt. 

h. Promenader.  

-Birgitta och Marilois ska prata med Jennie Winberg om att anordna promenad 

söder om Stockholm. 

i. Ringträning.  

-Caroline Christensen ska inkomma med planer inför hösten på nästa möte.  

-Susanne kommer att ordna träningstillfällen i Uppsala i höst.  

j. Inventering och saknade inventarier. Inget nytt.  

8. Övriga frågor 

a. Mötet beslutar att köpa in en extern hårddisk för att ha kopior på klubbens 

dokument och handlingar. 

b. Lokal för höstens ögonlysning behöver undersökas. Lokalen som användes förra 

året i Upplands-Väsby var för dyr och bidrog till att aktiviteten gick med ett rejält 

minus, varför ett alternativ behövs i höst.  
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c. Marilois föreslår att vi adjungerar Jennie Winberg till styrelse vilket mötet 

godkänner. Marilois återkommer till nästa möte med fortsättning i ärendet.  

9. Nästa möte planeras hemma hos Anna Londré tisdag 28 juli kl. 18.00. 

10. Mötets avslutande. 

 

Justeras 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 


