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Dagordning Regionmöte Labradorklubben Värmland 

Lördag 12/2 2022 

1. Justering av röstlängden 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet 

4. Val av två justerare ?llika rösträknare, aA ?llsammans med mötets ordförande justera protokollet 

5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

6. Fastställande av dagordning 

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberäAelse samt årsbokslut med resultat och balansräkning 

8. Föredragning av revisorernas beräAelse samt fastställande av balans och resultaträkning samt 
bokslut 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Styrelsens förslag ?ll verksamhetsplan 

11. Styrelsens förslag ?ll budget för kommande verksamhetsår 

12. Fastställande av reseersäAning och traktamenten för styrelsen, revisorer och övriga funk?onärer 

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och ev. suppleanter i styrelsen samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning. 

14. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter 

15. Val av valberedning om tre personer varav en ordförande 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15 

17. Behandling av frågor, som senast den 1 december anmälts ?ll styrelsen eller av denna underställts 
mötet 

18. Övriga frågor 

Stadgar Paragraf 6  

Ordinarie regionmöte skall hållas årligen före februari månads utgång. 

Kallelse ?ll regionmöte skall uTärdas av den lokala regionens styrelse och delges medlemmarna 
senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publika?on eller på annat likvärdigt säA. 

Kallelse ?ll dagens regionmöte var publicerad i ?dningen Labradoren som kom i postlådan v.50 2021











 

Verksamhetsberättelse för 
Labrador retrieverklubben region Värmland Örebro 

2021-01-01 – 2021-12-31 
  
Styrelsen för Labrador retrieverklubben Region Värmland Örebro avger härmed 
sin berättelse för verksamheten under perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. 

Styrelsens sammansättning 
Styrelsen har bestått av ordförande, 6 ledamöter samt 2 suppleanter 
  
Ordförande: Ulrica Briving Samuelsson 
Vice ordförande: Annelie Claesson 
Sekreterare: Maja Hallberg 
Kassör: Gunilla Eriksson 
Ledamöter:  
Frida Strandberg 
Mikael Axelsson 
Ylva Gavell Söderström 
Kari Sundqvist 
Suppleanter: 
Birgitta Karlsson 
Gunilla Eriksson 

Ansvarsområden 
Utöver ovanstående: 
Utställning: Ulrica Briving Samuelsson 
Utbildning: Maja Hallberg 
Jakt: Annelie Claesson  
Viltspår: Mikael Axelsson 
Information: Frida Strandberg 

Sammanträden 
Styrelsen har haft fyra (mars, maj och september, januari 2022) protokollförda 
möten. 

Representation 
Ordförande Ulrica Briving Samuelsson representerade regionen på årets 
digitala Labradorfullmäktige 

Medlemsantal 
Antalet medlemmar i regionen per den 31/12–21 var 221 medlemmar 



Verksamhet 

Exteriörbedömning genomfördes i april i Karlstad 
Värmlandsmästerskapet i viltspår genomfördes i augusti återigen i Torntorp 
norr om Torsby 
Ringträningar har genomförts under våren och hösten 
Inofficiell utställning i november 
Prova – på dag genomfördes i oktober i närheten av Örebro 
Samträningstillfällen genomfördes i Åmotsfors under hösten 
Valpkurser har arrangerats under året. 
Ett flertal viltspårkurs mot start i anlagsklass och mot start i öppenklass har 
genomförts 
Samträning apportering genomfördes ett par gånger i Karlstad  
Årets avslutades med en nyårspromenad vid Warpnästjärnet 

Slutord 

2021 har pandemin utifrån Covid-19 fortsatt att sätta käppar i hjulet i 
Värmland, Sverige och Världen. Tack vare att vi kunnat vara utomhus så har 
genomfört en hel del aktiviteter och kurser under året och det är vi så 
tacksamma för! 

Tack alla medlemmar för 2021! 

Karlstad 2022-01-17 

Ulrica B Samuelsson Annelie Claesson Maja Hallberg 
Ordförande Vice ordförande Ledamot 

Mikael Axelsson Frida Strandberg  
Ledamot Ledamot 

Ylva Gavell - Söderström  Kari Sundqvist 
Ledmot  Ledamot  


