Labrador Retrieverklubben/Östra

Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens
regionmöte lördagen den 9 februari 2019.
Plats: Scandic Hotell Upplands Väsby
Tid: 13.30
Klubbens ordförande Göran Assarsson hälsade alla välkomna och öppnade
mötet.

1 Justering av röstlängden.
32 röstberättigade medlemmar var närvarande
2 Val av ordförande för mötet.
Till ordförande valdes Sara Nordin.
3 Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet.
Styrelsen anmälde Ingegerd Wikström till sekreterare.
4 Val av justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötets
ordförande justera mötesprotokollet.
Jörgen Norrblom och Birgitta Knöppel valdes till justerare och tillika
rösträknare.
5 Kallelsen till mötet.
Kallelsen, som varit införd i Labradoren nr 4, på Facebook, på hemsidan och i
medlemsbrev godkändes.
6 Dagordningen för mötet.
Dagordningen fastställdes.
7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 samt årsbokslut med resultat
och balansräkning.
Verksamhetsberättelsen godkändes, med tillägg om ett extra B-prov i augusti i
Horsviken, och lades till handlingarna. Resultat och balansräkningen
godkändes och lades också till handlingarna.
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8 Föredragning av revisionsberättelse samt fastställande av resultat och
balansräkning.
Dan Ericsson föredrog revisorsberättelsen. Underskottet överförs till det nya
räkenskapsåret. Mötet beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för året.
10 Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 tillstyrktes med följande tillägg:
- styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att bjuda in till
exteriörbeskrivning i samband med de inofficiella utställningarna.
- de inofficiella utställningarna ska i första hand dömas av labradoruppfödare.
Rent allmänt nämndes att det är viktigt att locka fler valköpare till olika
aktiviteter och uppmuntra till att delta i utställningar.
Några datum i verksamhetsplanen justerades: Dummyjakten är flyttad till 4
maj och WT-kursen kommer att vara 27-28 april. Labbefesten blir den 21
september.
11 Styrelsens förslag till budget för 2019.
Styrelsens förslag till rambudget fastställdes av mötet.
12 Fastställande av reseersättning och traktamente för styrelsen, revisorer
och övriga funktionärer.
Milersättning enligt statliga regler ska gälla. Styrelsens förslag godkändes.
Mellan punkt 12 och 13 hade vi en ordningsfråga, där vi justerade
röstlängden, efter justeringen hade vi 31 röstberättigade.
13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
a. Till ordförande på 1 år till 2020 valdes Göran Assarsson
b. Till ledamöter på 2 år till 2021 omvaldes Inger Grotteblad och Kenneth
Åkerblom och Ulla Algren.
c. Till suppleanter på 1 år till 2020 omvaldes Anders Lignell till förste suppleant
och valdes Key Dolk till andre suppleant.
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14 Val av revisorer samt revisorssuppleanter
a. Till revisorer på 1 år till 2020 omvaldes Dan Ericsson och Håkan Dahlin
b. Till revisorssuppleanter på 1 år till 2020 valdes Emma Brantsjö och
omvaldes Annelie Odén.
15 Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande.
Marilois Malmgård, sammankallande, valdes till 2020, fyllnadsval, Marita Matt
valdes till 2021 och Susanne Rehlin till 2020.
16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
Ordförande för mötet och utsedda justerare justerade omedelbart punkterna
13 – 15.
17 Behandling av frågor, som senast 1 december anmälts till styrelsen eller
underställts mötet.
Inga frågor har kommit in.
18 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
19 Mötets avslutande.
LRK/Ö:s ordförande Göran Assarsson tackade för förtroendet samt tackade
mötets ordförande och avgående styrelsemedlem, Marilois Malmgård, och
avslutade mötet.
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