Labrador retrieverklubben
8/2021
Protokoll ordinarie styrelsemöte
2021-11-26
Scandic, Upplands-Väsby
§§ 151-169
_________________________________________________________________________________
Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Ulrika Hellman, Lena Karlsson, Ingegerd Wikström
(Suppleant 1), Eva Zetterdahl med på telefon.
I Jeanette Nordgrens frånvaro träder Ingegerd Wikström in som röstberättigad ledamot.
Frånvarande: Jan Garp, Jeanette Nordgren, Ulla-Britt Östman (Suppleant 2)
_________________________________________________________________________________

§ 151 Mötets öppnande
Ordförande Anders Dillström öppnade mötet.
§ 152 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Ingegerd Wikström
§ 153 Val av justerare
Att tillsammans med Ordförande justera protokollet utsågs Bo Norling.
§ 154 Fastställande av dagordningen
Utsänt förslag till dagordning godkändes.
§ 155 Skrivelser – in/utgående
Förteckningen över in/utgående skrivelser genomlästes och lades till handlingarna.
§ 156 Föregående styrelseprotokoll - Uppdrag från tidigare styrelsemöten
Styrelsen gick igenom föregående protokoll och lade detta till handlingarna.
§ 157 Noterade AU-beslut
Inga AU-beslut har noterats sedan föregående styrelsemöte.
§ 158 Ekonomisk rapport
Bo redogjorde att prognosen pekar på att resultatet för 2021 kommer att betydligt överträffa
budget. Ett plusresultat på mer än 350 000 kr kan förväntas. Propositionen angående höjd
regionpeng godkändes. Vi lägger en minusbudget 2022 för att kompensera för tidigare år.
§ 159 Avel
Arbetet för fullmäktighandlingarna pågår. I övrigt har arbetet handlat om förberedelserna för
RAS-konferensen.

§ 160 Jakt
Ett A-prov planeras 2022, men det finns utrymme för ett till. Ingen har anmält intresse för att
ordna ett ordinarie B-prov. Ny uppmaning skickas ut medkommande regionbrev, på hemsidan
och FB.
§ 161 Utställning/Exteriör
Arbetet med stamtavleboken ska inledas. Eva föreslår en kommitté bestående av Katarina
Ramberg, Jessica Björling, Margot Engström och Eva Zetterdahl med Katarina Ramberg som
redaktör. Styrelsen beslutar enligt Evas förslag.
§ 162 Mentalitet
Styrelsen önskar att anmälningar till FB-R sköts som hittills.
§ 163 Utbildning
Ulla-Britt meddelar att offert för Välalägret har kommit. Brev till utbildningsansvariga är på väg.
§ 164 Klubben
I labradoren nr 1 bör vi få med information om Ungdomsstipendiet, Club Show, Stamtavleboken
och WT-mästerskapet. Styrelsen beslutade att ersättningen till instruktörer/utbildare som ställer
upp för klubben ska vara 250:- / h.
§ 165 Regionerna
Ett nytt regionbrev kommer ut i december.
§ 166 Information
a) Hemsida
Länk med gratisreklam ska inte ligga på hemsidan.
b) Tidningen
Labradoren kommer under 2022-2024 att tryckas av Pipeline på FSC-märkt papper.
c) Sociala medier
Bilder från RAS-konferensen kommer att läggas ut på FB o det är okej för deltagarna.
§ 167 Övriga frågor
Det har kommit en förfrågan från en tematidning om vi vill delta med en annons. Styrelsen tackar
nej till detta.
§ 168 Kommande möten
5-6 februari 2022 Scandic Hotell Upplands-Väsby
§ 169 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet
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