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PROTOKOLL 5 - 2020

Protokoll fört vid styrelsemöte via Skype
Datum: 2020-08-10
Närvarande: Anders Hallgren, Rosemarie Lundgren, Lillemor Ohlsson, Karin Rask, Eva
Löfqvist, Agneta Östlund
Ej närvarande: Therese Eklund Tranberg.

§ 56 Mötets öppnande
Ordförande Anders Hallgren hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.
§ 57 Val av justerare
Utsågs Karin Rask att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§ 58 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
§ 59 Föregående mötens protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes med ändringen att endast Lillemor Ohlsson skall vara
justerare och lades sedan till handlingarna.
§ 60 Skrivelser
Inkomna
Medlemsregister juli, augusti
HS Protokoll 13 juni
Regionbrev 2HS Info från Jaktansvarig
Utgående
Till HS:
Tidningen Labradoren
§ 61 Ekonomiskrapport
Lillemor Ohlsson berättade att bokföringsprogram fungerade bra. Ekonomin är fortfarande
god.
§ 62 Rapport från Dummieprovet 4 juli
Anders Hallgren rapporterade att provet var trevligt att det var lagom med deltagare på provet.
De som deltog på provet var nöjda.

§ 63 Jaktprov
Anders Hallgren rapporterade att han varit i kontakt med både FRK/Mitt och ansvarig på
SCA. Förslag på datum för provet i Galtström är följande datum i september 12-13, 19-20
eller 26-27.

Justeras: ………/………./………/

Protokoll 5 2020-08-10

2
- en region inom Labrador Retrieverklubben

PROTOKOLL 5 - 2020

§ 64 Inofficiell utställning 29 november
Utställningen är inställd på grund av rådande omständigheter och Klass arena skall avbokas.
§ 65 Prova på dagar
Lillemor Ohlsson rapporterade och gav på förslag att man skulle dela upp deltagarna i två
grupper för utställning och apportering och sedan växla aktivitet under prova på dagen. Som
det är nu kommer prova på dagen att ske kvällstid. Lillemor Ohlsson har varit i kontakt med
dom som har hand om Hulistugan, som ligger i utkanten av Sundsvall om att använda deras
marker för prova på dagen
Lillemor Ohlsson har också varit i kontakt med den som är ansvarig för Midlanda
Hundkapplöpning om att få vara där för en träningsutställning.
Prova på dagen gäller endast för medlemmar i LRK om för få anmälningar kan andra som ej
är medlemmar få vara med.
Beslut: att Rose-Marie Lundgren kollar när det kan tänkas bli en prova på dag för viltspår.
Beslut: att hålla prova på dagar den 24 augusti och 7 september, kl. 18.00-20.00 på kvällen.
Beslut: att annonsera på hemsidan och Facebook samt skicka ut mail till medlemmar.
Beslut: att anmälan sker på mail.
Beslut: att ta ett paketpris för prova på dagen och träningsutställningen på 200 kronor.
Beslut: att Lillemor Ohlsson skriver ihop en inbjudan för både Prova på dagen samt
Träningsutställningen.
§ 66 Hemsidan
Mötet diskuterade hemsidan. Anders Hallgren och Lillemor Ohlsson kan lägga ut på
hemsidan och det bästa är att göra en PDF-fil då vi inte har så många sidor att tillgå.
Lillemor Ohlsson informerade att ändringar är svåra att göra på hemsidan.
§ 67 Labradoren
Beslut: att skriva om Galtströmsprovet samt Prova på dagen och Träningsutställningen.
§ 68 Övriga frågor
Funktionsbeskrivning
Mötet diskuterade funktionsbeskrivning och dess aktiviteter just nu.
§ 69 Nästa möte
Nästa möte blir den 5 oktober, 2020, kl. 19.00, via Skype.
§ 70 Mötets avslutande
Ordförande Anders Hallgren tackade alla för ett trevligt styrelsemöte och förklarade mötet
avslutat.
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