Labrador Retrieverklubben/Östra

Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens
styrelsemöte nr 1 torsdagen den 4 januari 2018.
Plats: Celavi, Brovägen 5 Stocksund, hos Kenneth, 13.00-16.30

Närvarande: Göran Assarsson, Kenneth Åkerblom, Gun Andersson, Marilois
Malmgård och Ingegerd Wikström.

1.1 Mötets öppnande:
Göran hälsade alla välkomna, öppnade mötet samt kommenterade att vi nu har
över 900 medlemmar. Han reflekterar över året som gått och delade några tankar
om framtiden.
1.2 Närvaro
Se närvarande ovan.
1.3 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes. Med tillägg av fyra övriga frågor: Dummies, glasen och
gummibåt, inventering
1.4 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Kenneth Åkerblom.
1.5 Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
1.6 Ekonomiska frågor
Inger har skickat redovisning inför årsavslut. Verksamheten är väl balanserad. Vi
behöver under kommande verksamhetsår få en uppföljning för respektive område
efter varje aktivitet. Efter årsmötet formulerar vi vilken typ av redovisning vi önskar
i resp. kommitté. Redovisningen ska vara en levande diskussion under året.
Kommittéerna tar fram förslag om hur vi ska prioritera i samband med tävlingar
och kurser angående pris och fördelar för medlemmar.
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1.7

Vårutställning

Vårutställningen äger rum den 18 februari i Tungelsta Ridhus. Cafeteria finns,
bord och stolar finns. Domare kommer Tina Angrell, goldenuppfödare, att vara.
Hotell är bokat för henne. Agnes Hellman är klar som ringsekreterare. Hittills är
det 6 anmälda. Gun gör en funktionärslista och en lista på allt som behövs och
meddelar oss andra, så att vi kan hjälpa till. Priser från Royal Canin och ev Agria.
Diskussion kring hur vi ska ragga sponsorer.
1.8

Inför årsmötet

Verksamhetsberättelsen är klar och underskriven. Ekonomisk redovisning finns.
Revisorerna ska ha den ekonomiska redovisningen (huvudboken) senast 10
januari. Dan Eriksson reviderar verksamheten och Håkan Dahlin ekonomin.
Ingegerd gör ett förslag till presentation. Inger gör ett bildspel om hundar.
1.9

Framtid:

Verksamhetsplanen bör bygga på medlemmarnas önskemål vad det gäller kurser.
Vi slår ihop distrikten i kursutbudet. Nytt koncept inför WT om att alla ska vara
funktionärer. Vi bör genomföra Lilla Dummyjakten, minst två WT och tre B-prov
under året. Frågan är vem som ska ta hand om viltet. Jaktkommittén jobbar ihop
sig och fördelar uppgifterna. Kommittéerna måste kunna jobba under ansvar och
frihet. Utställning vår och höst. Diskussioner kring hur KM ska utformas. Planerna
skickas till Ingegerd, som lägger in dem i presentationen.
1.10

Årsmötet

Lokalen är klar, hotel Scandic Upplands Väsby, föreläsare klar, Eva Bodfält.
Ordförande blir Sara Nordin. Vi behöver ta fram deltagarlistor för avprickning. Ev
nya medlemmar ska kunna teckna medlemskap via Swish. Numret ska finnas
framme. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget, valberedningens
förslag och dagordning ska finnas upptryckta. Röstkort delas ut i samband med
avprickning inför årsmötet. Inbjudan till funktionärer skickas ut av Inger. Blommor
till ordförande för mötet och avgående avgående ur styrelsen ska ordnas. Tiden
måste ändras på hemsidan. Lunch 12.30 och start för årsmötet 13.30.

1.11

Rekryteringsläget

Göran kommunicerar med Emma om våra tankar kring styrelsen.
1.12

Kontakt med medlemmar

Vi diskuterade hur vi ska göra för att våra nya och gamla medlemmar ska veta att
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vi finns och är intresserade av dem.
Vi ska:
•
•
•
•
1.13

Kontakta nya medlemmar.
Kontakta medlemmar som lämnar.
Göra utskick om aktiviteter via hemsida, FB, mejl och/eller sms
Modernisera marknadsföringen

Övriga frågor

Dummies som är skadade och dåliga slängs medan gamla flerfärgade kan säljas
i samband med årsmötet.
Glas till fuktionärer: Kenneth har beställt 50 kartonger
Gummibåten: Båten är trasig och går inte att laga. Marilois kollar med TP om han
kan göra något.
Inventering: Ingegerd tar fram listan.

1.14

Nästa möte

I samband med årsmötet.

1.15

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade för en givande dag.

Vid protokollet

Ordförande

Ingegerd Wikström

Göran Assarsson

Justerare

Kenneth Åkerblom

