
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen, valberedningen samt 

revisor för Gutelabben, den 9 november, 2022, Studiefrämjandets 

lokaler i Visby. 

Mötets öppnande: 

 Ordföranden Lennart, öppnade mötet och hälsade de närvarande 

välkomna till dagens möte. 

Förslag till dagordning: 

 Förslaget till dagordning, genomgicks, kompletterades under punkten 

övriga uppkomna idéer med, Ögonlysning och försäkring. Därefter förklarades 

dagordning godkänd att arbeta efter. 

Sammanträdesdagar:  

 Beslutades att sammanträdesdagar skall vara tisdagar, fram till 

Regionmötet kommer dock sammanträdena, vara hoppande pga. fram-

tagande av alla dokument till Regionmötet (årsmötet). 

Ersättning till instruktörerna, arvode o reseersättning: 

 Beslutades att instruktörerna erhåller 60% av kursavgifterna i 

arvode, utbetalas via Studiefrämjandet, som också sköter om inbetalning av 

avgifterna för instruktörerna, och sedan debiterar klubben. Reseersättning 

utgår för resa till utbildningsplatsen, motsvarande den skattefria förmånen. 

Ingen ytterligare ersättning utgår. 

Hemsidan, inköp av tjänst för upprättande, webbhotell mm. 

 Beslutades att inköpa tjänst från Marita Björling, Webbans 

Illustrationer, för upprättande av hemsida, samt kostnaden för webbhotell 

mm. Till en kostnad på totalt ca. 5 300kr. 

Marknadsföring, hur och vilka produkter skall vi använda? 

 Mötet diskuterade olika produkter för marknadsföring av 

klubben, ordförande uppdrogs ta fram förslag till kommande sammanträde. 

 



Medlemsvärvning: 

 Mötet diskuterade olika insatser för att öka medlemsantalet, 

samtidigt ansåg mötet att ingen medlemsavgift skulle utgå vid anmälan till 

klubbens olika kurser, utan klubben skall erbjuda ett attraktivt utbud av 

aktiviteter som sedan skall generera ett ökat medlemskap. 

Fördelning av ansvarsområden inom styrelsen: 

 Följande ansvarsområden fördelades. 

Utbildningsansvarig: Lennart Eriksson 

Jaktansvarig: Ingvor Eriksson 

Trossansvarig: Åsa Olofsson 

Utställningsansvarig: Vakant 

Återuppta våra omtyckta promenader: 

Beslutades att vi skall återuppta promenaderna, enl. följande: 

18 december, kl. 10.00. Samling vid Södra Hällarna i Visby. 

 7 januari, kl. 11.00. samling vid Svajdestugan i Follingbo. 

Övriga uppkomna idéer: 

 Olika idéer diskuterades, och framfördes, vi enades om följande: 

 Undersöka möjligheten att uppta Ögonlysningen. 

Undersöka olika alternativ för en ansvarsförsäkring utöver den 

som Labradorklubben har hos Länsförsäkringar Stockholm. 

 

Stånga 2022-11-15 

 

 

Ingvor Eriksson, sekr.  Lennart Eriksson, ordf. 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Sekreterare: Ingvor Eriksson, Box 66, 623 15   STÅNGA 

Mobilnummer: 0707 867 226, mail: ingvor.venge@live.se 


