Labrador Retrieverklubben/Östra

Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubben Östra regionens
styrelsemöte nr 8 onsdagen den 8 november 2017.
Plats: Celavi, Brovägen 5 Stocksund, hos Kenneth, 13.00-16.30

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

8.1 Mötets öppnande:
Göran hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
8.2 Närvaro
Hela styrelsen var på plats.
8.3 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
8.4 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Kenneth Åkerblom.
8.5 Föregående protokoll
Föregående protokoll justerades av alla styrelseledamöter och lades till
handlingarna.
8.6 Ekonomiska frågor
Inger redovisar balansrapport, budget och kontoutdrag. 163 895 finns på kontot.
Snabb och bra hantering samt redovisning av Inger med stor hjälp av vår
kassaförvaltare Elisabeth Malmros.
8.7 Inför årsredovisningen.
Verksamhetsberättelse: Alla tar sin del och skickar till Ingegerd, som
sammanställer. Besvara frågan: Hur gick det? Inger tar kontakt med Dan och
kollar hur han vill ha den ekonomiska redovisningen. Inriktningen är att ha
verksamhetsberättelsen klar till 1 dec.
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8.8 Framtid:
Verksamhetsplanerna ska vara klara till styrelsemötet i januari. Budgeten läggs vid
detta möte utifrån verksamhetsplanerna.
8.9 Årsmötet
Årsmötet äger rum lördagen den 10 febr 2018 på Hotel Scandic i Upplands Väsby.
Årets funktionärer bjuds in till föreläsning och får en present. Eva Bodfeldt kommer
att föreläsa på temat ”Från följsam hund i vardagen till ett stabilt fotgående”, 9.30 –
12.30 med 30 min paus för fika och presentutdelning till funktionärer. Kostnaden för
föreläsningen är 16 000:- + moms. Registrering och samling kl 9.00. Ordförande
Göran skickar ut ett brev till inbjudna funktionärer. Inger tittar på formuleringen av
brevet. De som deltar både på föreläsningen och årsmötet bjuds på lunch. Vi gör
reklam för dagen till vanliga medlemmar via hemsidan och FB. Göran kollar om Lars
Ramberg har möjlighet att vara ordförande. Ingegerd kollar om ev möjligheter till
bidrag för föreläsningen från SKK.

8.10

Tankar inför nästa års styrelse

Efter att ha pratat igenom årets arbete anser vi att styrelsen behöver bestå av 7
ordinarie medlemmar och 2 suppleanter, för att inte arbetsbördan ska bli för stor för
någon.
8.11 Rapport från kommittéerna.
•

•
•
•

Jaktkommitténs möte redovisas via protokoll, som skickas ut till
styrelsen. Kommittén behöver utökas, då några medlemmar avgår.
Alla bör läsa regionbrevet om WT-mästerskap för hela klubben.
Tankar: Labbemästerskap: En dag med utställning och WT med
labbefest, men deltagande antingen i utställning eller på WT. Vi
funderar till nästa möte.
Utbildningskommittén avslutar ett aktivt år och börjar planera framåt.
Kommittén måste utökas.
Utställningskommittén planerar för utställning i Tungelsta Ridhus
söndagen den 18 februari 2018. Domare inte klar än.
Uppfödning vilar lite.

8.12. Hemsidan
Göran Assarsson presenteras på hemsidan som tjf ordförande.
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8.13 Övriga frågor
Vi berörde Stockholm Dog Show och undrade om vi skulle hjälpa till i montern.
Frågan går vidare till HS. Marilois var på hela Labradorkonferensen och Ingegerd
var där på lördagen. Info kommer vid ett senare tillfälle.
Valberedningen bestående av Emma Brantsjö, Lars Svanfeldt och Linda Olsson kom
på besök.
8.14 Nästa möte
Nästa möte blir den 4 januari 2018 kl 13.00-16.00 på Celavi.

8.15 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för en givande dag.
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