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Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens 
styrelsemöte nr 8 tisdagen den 26 november 2019 18.30. 

Plats: Scandic Upplands Väsby 

Närvarande: Göran Assarsson, Gun Andersson, Ulla Algren, Jennie Winberg, 
Anders Lignell och Ingegerd Wikström.  

 

8.1 Mötets öppnande: 

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna  

 

8.2 Närvaro  

Se närvarande ovan.   

 

8.3 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 

 

8.4 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Ulla Algren 

 

8.5 Föregående protokoll 

      Föregående protokoll lades till handlingarna 

 

8.6 Ekonomiska frågor 

Ekonomin ser bra ut.  Ca 100 000:- kvar på kontot, stor omsättning. Domare som 
har anlitats tre gånger måste betala skatt och därmed också sociala avgifter. 
Utlägg och reseräkningar ska skickas in till Ulla före lucia, för att hon ska kunna få 
bokslutet klart för revisorerna. 

 

8.7 Rapport och synpunkter från kommittéerna 
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 Info: Key har skickat statistik inför verksamhetsberättelsen. 
 Jakt: Underlag för verksamhetsberättelse och verksamhetsplan är klara. 
 Utbildning: Har hållit ett protokollfört möte. I verksamhetsplanen framgår det 

att antalet kurser minskar. Det var en bra satsning med öppen träning i Älta 
hundhall under hösten, så Jennie har bokat 5 ggr varannan söndag, en timme 
per gång under våren. Underlaget för verksamhetsberättelsen är också klar. 

 Utställning:  Underlag för verksamhetsberättelse och verksamhetsplan är 
klara. Utställning i Tungelsta ridhus 16 febr. Domare är klar. Club Show, 
fortlöpande möten. Två domare inför Club Show 2021 är i princip klara. 

 Funktion/Mentalitet: Vi väntar på datum för två tillfällen för BPH och två för 
FB-R. Förhoppningen är att vi ska kunna inspirera uppfödare och hundägare 
att få sina hundar beskrivna. 
. 

  8.8 Inför årsmötet   

Sara Nordin kommer att vara ordförande på mötet. Reservrum är bokat för henne. 
Blomstercheckar till avgående styrelseledamöter och ordförande. De som vill ha 
lunch måste anmäla sig. Kolla med Marilois om brev till funktionärer.  Hur många glas 
ska tas med till mötet.  Årsmöte 9.30 – 12.00, föreläsning 13.00 – 15.00, ev fortsatt 
årsmöte. Annons på hemsidan och med dec.brev.  Anmälan görs till sekr@lrko.se 
senast  2020-01-24. Särskild inbjudan skickas till årets funktionärer, som bjuds på 
lunch och föreläsning. 

 

8.10 Stockholms Hundmässa 

Kort genomgång av planerna inför Hundmässan. Vi tar med några rosetter 

 

8.11 Genomgång av beslut 

 Öppen träning i Älta hundhall fortsätter under våren 
 Visitkort till Stockholms Hundmässa 

 

8.12 Övriga frågor 

Kolla samarbete med fysioterap.  Osv.. kolla upp.. 

Kenneths förvaring ersättning/hyra 500:- / mån för förvaring ev via företaget. Eget 
företag med f-skattsedel. Beslut under förutsättning som ovan. 

Ingegerd kollar om vi är försäkrade via SKK.  

Funderingar kring styrelsen nästa år.  
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8.13 Nästa möte  

9 januari 18.30 hos Anders Lignell på Ankdammsgatan i Solna 

 

8.14 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet. 
 

Beslut:  

 Ersättning till Kenneth för förvaring av jaktmaterial. 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

Ingegerd Wikström   Göran Assarsson 

 

Justerare 

 

Ulla Algren 


