
Justerat MT/EZ 

 

Labrador Retrieverklubben                        3/2018 

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte                         2018-03-25                                              

Scandic hotell, Upplands Väsby                        §§ 84-99

                                                                                            

_______________________________________________________________________________ 

Närvarande:  Morgan Thorell, Bo Norling, Margareta Dahl, Lena Karlsson, Eva 

Zetterdahl, Camilla Kretz, Anna Londré, suppleanterna Ulla-Britt Östman och Ingegerd 

Wikström samt Solveig Gyring, kansliet.    

___________________________________________________________________ 

§ 84  Mötets öppnande                                                                                          

Ordföranden Morgan Thorell förklarade mötet öppnat och hälsade de nya 

styrelseledamöterna  Anna Londré, Margareta Dahl, Ulla-Britt Östman och Ingegerd 

Wikström välkomna. 

§  85  Val av sekreterare vid mötet                                                                                                    

Till sekreterare vid mötet utsågs Margareta Dahl. 

§  86  Val av protokolljusterare                                                                                                           

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Eva Zetterdahl. 

§  87  Fastställande av dagordningen                                                                                      

Dagordningen fastställdes med tillägg under Övriga frågor.  

§  88  Konstituering av huvudstyrelsen  

Till sekreterare utsågs Margareta Dahl 
Till kassör utsågs Bo Norling 
Till jaktansvarig utsågs Anna Londré 
Till exteriör- och utställningsansvarig utsågs Eva Zetterdahl 
Till Avelsansvarig utsågs Lena Karlsson 
Till Informationsansvarig utsågs Camilla Kretz 
Till Regionkontakt utsågs Camilla Kretz  

Till Utbildningsansvarig utsågs Ulla-Britt Östman 
Till Ansvarig för mentalitetsfrågor utsågs Ingegerd Wikström 
 
Till kontaktperson gentemot kommittén för jaktavlade labrador retrievers utsågs Anna 
Londré. 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad                                 

§  89 Firmatecknare samt rätten att teckna klubbens bank- och plusgirokonton                 

Styrelsen beslöt att Morgan Thorell och Bo Norling var för sig skall teckna Labrador 

Retrieverklubbens firma. 

Styrelsen beslöt att Bo Norling (personnr) och Morgan Thorell (personnr) var för sig skall 

teckna Labrador Retrieverklubbens bank- och plusgirokonton. 

Styrelsen beslöt även att Solveig Gyring och Margot Engström skall ha tillgång till klubbens 

tjänst E-redovisning hos Nordea/Plusgirot. 
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Styrelsen beslöt att Bo Norling ensam innehar attesträtt när det gäller fakturor. Därutöver ges 

Morgan Thorell rätt att attestera kassörens reseräkningar och utlägg. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad 

§  90    Ansvarig utgivare för Labradoren 

Morgan Thorell är som ordförande ansvarig utgivare för Labradoren. 

§  91  Fråga om inrättande av arbetsutskott                                                                     

Styrelsen beslöt att inrätta ett arbetsutskott, som skall utgöras av ordföranden Morgan 

Thorell, kassören Bo Norling samt sekreteraren Margareta Dahl.      

§  92  Fråga om adjungering till styrelsen                                                                            

Styrelsen beslöt att till sig adjungera Solveig Gyring, ansvarig för kansliet, Margot Engström, 

ansvarig för medlemshanteringen samt Lars Ramberg, rådgivare i föreningstekniska frågor.  

§  93  Rådgivande kommittéer till styrelsen                                                                     

Medlemmar till de rådgivande kommittéerna diskuterades. Till medlemmar i avelskommittén 

föreslogs Linda Nordblom och Annika Niklasson Adolfsson (ett första sammanträde är 

planerat till den 9/4). Till utställningskommittén, till jaktkommittén, till utbildningskommittén 

samt till kommittén för mentalitet inkommer resp ansvarig med förslag till medlemmar vid 

nästa styrelsemöte.  

§  94  SSRK:s Funktionärsträff 14-15 april                                  

SSRK:s Funktionärsträff äger rum den 14-15 april. Inbjudan till Funktionärsträffen har i år 

gått till jaktprovsansvariga, exteriöransvariga, utbildningsansvariga och avelsansvariga. Eva 

Zetterdahl har inte möjlighet att delta, men fick i uppdrag att fråga om någon från 

exteriör/utställningskommittén kan delta i hennes ställe. Detsamma gäller jaktkommittén. 

Anna  Londré har inte möjlighet att delta men fick i uppdrag att tillfråga Anders Hallgren om 

han har möjlighet att delta.  Ulla-Britt Östman återkommer senare angående eventuellt 

deltagande. 

§  95  SSRK:s Representantskapsmöte                                                                 

Beslöts att Morgan Thorell deltar som LRK:s representant vid SSRK:s 

representantskapsmöte den 2-3 juni.  

§   96  AU-beslut 2018-03-18 ang. SSRK remiss ang. Regelrevidering retrieverprov A 

och B 

Föregående AU har svarat på remissen. 

 

§  97  Sammanträdesplan för året                                                                                         

Beslöts om följande sammanträdestider:                                                                           

Lördag-söndag den 28-29 april med början kl. 11.00.   Scandic hotell, Upplands Väsby.                                                                                   

Söndag den 10 juni, kl 9, Linköping.  Info om hotell kommer senare. 

Lördag-söndag den 15-16 september med början kl. 11.00.  Prel Scandic hotell, Upplands 

Väsby. 



Justerat MT/EZ 

 

                                                                                                                                                                                

§  98 Övriga frågor                                                               

Klubbens Facebook-sida: Camilla Kretz och Morgan Thorell skall vara administratörer. 

Presentation av nya styrelsemedlemmar i Labradoren: alla nya styrelsemedlemmar skall 

sända en presentation av sig själva plus foto till Labradoren nr 2, sista manusdag 25/4. 

Camilla Kretz fungerar som kontaktperson mellan styrelsen och redaktionskommittén.                                           

§  99  Mötets avslutande                           

Ordföranden förklarade det konstituerande styrelsemötet avslutat.  

                                                                       

                                               

Margareta Dahl  Justeras:   

Sekreterare                                                                                                                                                                                                                                 

   

               Morgan Thorell Eva Zetterdahl 

  Ordförande  Justerare 

     

    

                                                                    

           

 


