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Protokoll 7. 28/7-2015 

 Plats: Hos Anna Londré  Tid: 18.00 

Närvarande: Marilois Malmgård, Birgitta Knöppel, Anna Londré, Aldona Eriksson, Jennie 

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

1. Ordförande Susanne hälsade alla välkomna. 

2. Mötet fastställde dagordningen. 

3. Till protokolljusterare valdes Jennie och Anna. 

4. Mötet hade genomgång av föregående protokoll. 

5. Mötet hade genomgång av protokoll från huvudstyrelsens möte i maj.   

6. Ekonomiska frågor. Mötet gick igenom balansrapporten från 2015-05-27. Ekonomin 

följer plan.  

7. Inkommande skrivelser. Inget har inkommit. 

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

B-provsgruppen.  

Marilois rapporterar: 

-ÖKL B-provet i Södertälje 25/7 hade 14 startande ekipage. Ansvariga fick 

mycket positivt från deltagarna om väl genomfört arrangemang. Resultat och 

bilder finns på hemsidan. 

-Mötet bestämmer att milersättning kommer att utgå för funktionärer men att 

klubben inte står för fika/mat hädanefter.   

-Inofficiellt B-prov planerat norr om Åkersberga för domare Tina Engström.  

-B-prov NKL planeras till slutet av augusti/början på september.  

C-provsgruppen.  

Birgitta informerar: 

-C-provet i Litslena 8/8 har i skrivande stund 34 anmälda ekipage. Birgitta 

redovisade för provets budget. Birgitta har önskemål om att köpa in fler dummys 

vilket mötet godkänner. Birgitta ska undersöka var man kan få bra pris.  

- C-provet i samband med Labradormästerskapen kommer att hållas på 

Wenngarn Slott i Sigtuna.   
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Kurser/utbildning 

-Susanne och Anna ska inkomma med planering för hösten i Uppsala med 

omnejd.  

Sponsorer 

 -Inget nytt. 

Utställning 

-Inget nytt. 

Information/tidningen/hemsidan.  

Aldona åtar sig att skicka in material till Labradoren efter att respektive 

arbetsgrupp redovisar sitt arbetsområde till Aldona.   

Ungdomsverksamhet.  

-Inget nytt. 

Promenader.  

-Jennie undersöker hur planerna ser ut för hösten hos de som arrangerat under 

våren i Ågesta, Rosersberg och Åkersberga.  

Ringträning.  

-Verksamheten på onsdagskvällar i Dobermann-klubben återupptas i september. 

Susanne har inlett samarbete med Västmanlands LRK och kommer arrangera 

aktiviteter i Sala under hösten.  

Övriga aktiviteter 

-Birgitta kommer hålla en valpträff för olika åldersgrupper i månaden under 

hösten.  

-Labradordagen 19 september 

Labradormästerskapen (WT och utställning) –Birgitta Knöppel & Caroline 

Christensen 

 -Prova på-Viltspår-Susanne Ekstedt 

 -Prova på-Klicker-Aldona Eriksson 

 -Prova på-Rallylydnad-Marilois undersöker 

 -Prova på-Nosework-Anna Londré 

-Prova på-Massage-Marilois undersöker 

-Hundtillbehör-Marilois undersöker 

-Hundfotograf-Susanne undersöker 
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-Annonsering ska ske på hemsidan och Facebook. 

-Telefonmöte för vidare planering bokas 12/8 kl. 19.00. 

9. Övriga frågor. 

Inga frågor. 

10. Nästa möte planeras hållas på telefon onsdag 26 augusti kl. 19.00. 

11. Mötet avslutades kl. 20.15. 

 

Justeras 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 


