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HS sammanträde den 3 juli 2019 

Labrador retrieverklubben    4/2019 

Protokoll fört vid styrelsemöte   2019-07-03 

Best Western/Eurostop Örebro    §§ 93 -124  

_________________________________________________________________________________ 

Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Margareta Dahl, Lena Karlsson, Anna Londré, Camilla 

Kretz, tjänstgörande suppleanten Ulla-Britt Östman och suppleanten Ingegerd Wikström 

Anmält förhinder: Eva Zetterdahl 

_________________________________________________________________________________ 

 

§ 93 Mötets öppnande 

Ordförande Anders Dillström förklarade mötet öppnat. 

 

§ 94 Val av sekreterare 

Till sekreterare vid mötet valdes Margareta Dahl. 

 

§ 95 Val av protokolljusterare 

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Lena Karlsson 

 

§ 96 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. 

 

SKRIVELSER 

§ 97 

Inkomna 

           Från SKK  

          Information rörande dna-test för prcd-PRA 

  2019 års program i serien SKK Play för uppfödare 

  Ny viltspårdomare 

  Efterlysning av bilder till Köpa hund 

  Nya auktorisationer exteriördomare 

  Nyheter för uppfödare 

  Inbjudan till seminarium för utställnings- och domaransvariga i SKK special- och rasklubbar 

  Inbjudan till brush-up för certifierade utställningsarrangörer, CUA, hösten 2019 

  Inbjudan till Rasklubbstorget på SHM 2019 

  Jakthundsraser på Rasklubbstorget vid SHM 2019 

  Ny blankett för rapportering av hund som visar oacceptabelt beteende 

  Nyhetsbrev från SKK Shop 

  Nyhetsbrev från SKK: nyheter för dig som är uppfödare 

   

           Från SSRK 

  Påminnelse om anmälan till möte om HD på SKK 

  Remiss ang SKK:s värdegrund (svar senast 20/5) 

                                                                                                                                                                                                                   

          Från Regionerna 

  Västerbotten: adresslista 

  Småland: protokoll 2019-04-14 

  Skåne:protokoll 2019-04-22 

  Östergötland: konst styrelsemöte, protokoll 2019-02-25, 2019-03-27 
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  Labväst: skrivelse till uppfödare ang annonsering i samband med Club Show 2019 

  Sörmland: fråga ang provledare vid WT-mästerskapet 

  Protokoll från möte 5/2019 från LRKÖ 

  Protokoll från styrelsemöte 23/5 2019 från LabVäst 

         Svenska Jägareförbundet: medlemsrabatter 

.  Svenska Jägareförbundet, nyhetsbrev: hur mycket kan vi skjuta egentligen? 

  SLU: Forskningsnyheter 5/2019 

  Svenska Jägareförbundet Norrort: inbjudan till kulskytte inomhus 

  Föreningssupport – nyheter i medlemssystemet 

  Tidningen Härliga Hund: presentera er ras i tidningen Härliga Hund 

   

  Utgående 

  Till SKK 

  Svar ang efterhandsregistrering av valpar från Perdix Gundogs 

  

  Till SSRK 

  Anmälan av delegater till SSRK Fullmäktige 

 

  Till Regionerna 

  Inbjudan till jaktkurs i Enköping 

 

  Till Övriga 

  Ang ansökan om Ungdomsstipendiet från Emma Gustafsson – begäran om komplettering 

  Ang ansökan om Ungdomsstipendiet från Axelina Knöppel– begäran om komplettering

   

 EKONOMI 

§ 98 Ekonomiska rapporter 

Kassören gick igenom resultaträkningen t o m 30 juni 2019.  Det förväntade överskottet 2019 var f n 

drygt en halv miljon (tack vare anmälningsavgifterna till Working Campen).  Medlemsavgifterna är i 

paritet med tidigare år och med budget.  Annonser något bättre än budget. 

Labradoren: inom budget.   

Ersättningen till LabVäst för Club Show (20 tkr) finns inte med, inte heller WT-mästerskapet, 

Välalägret eller instruktörskurser under andra halvåret 

 

§ 99  Beskattning av utländska domare 

Enligt Skatteverket skall vi ta ut skatt på arvode till utländska domare, oavsett storlek. 

 

§ 100 Fritt valpmedlemskap första året 

Styrelsen diskuterade att ge fritt medlemskap i klubben till valpköpare första året.  Inget beslut togs 

och frågan bordlades till nästa möte.   

Åt Bosse uppdrogs att göra en analys av de ekonomiska konsekvenserna. 

 

§ 101 Försäkring 

SKK:s försäkring gäller endast för huvudstyrelsen. Det finns en tilläggsförsäkring för ca 6.000 kr per 

år, dvs ca 600 kr per region. . 

Styrelsen beslöt att huvudstyrelsen står för regionernas kostnader under innevarande år och att 

regionerna därefter får stå för kostnaderna själva. 
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UTBILDNING 

§  102  Instruktörsutbildning i Skåne och Småland mm 

Utbildningsansvarig Ulla-Britt och Ellinore Månsson fick i uppdrag att formulera ett brev till styrelserna i 

Småland och Skåne om kursavgiften. 

Kursen i Östra har haft sin andra träff, duktiga elever som vill arbeta i sin region. 

Information om Väla lägret. Arbetet fortsätter. Vi har idag 16 anmälningar och fler är på gång. 

Utbildningskommitténs protokoll från sammanträdet den 19 juni skall bifogas detta protokoll. 

 

§ 103 Provledarutbildning 

Willy Gustafsson har lovat att hålla en kurs under hösten 2019.  

’ 

§ 104  Working Campen 2019 

Trots diverse strul på sista tiden har man lyckats lösa det mesta och Campen kommer att genomföras 

som planerat. 

 

MENTALITET 

§ 105  FB-R och BPH 

FB-R är planerad till den 17/6 och 6/10. Däremot är en planerad FB-R den 19/6 inställd.. 

Funktionärer och beskrivare behövs. 

I november skall planering för BPH 2020 göras. 

 

UTSTÄLLNING 

§ 106  Club Show 2019 

Årets Club Show var välarrangerad, vädret var varmt, stämningen god och många hundar anmälda. 

Agria-stipendiet delas endast ut till svenskfödd hund.  Detta måste stå i handledningen till Club Show 

och i utställningskatalogen och skall även föras in på hemsidan.  Utställningsansvarig får i uppdrag att 

göra ett förtydligande i ärendet.   

 

§ 107  Beslut om domare till Club Show 2021 

HS beslöt att följa utställningskommitténs förslag ang. domare.   

 

§ 108  Club Show 2022 

HS beslöt enligt kommitténs förslag att Skåne får anordna Club Show 2022. 

Eva får i uppdrag att svara Skåne och att påpeka att detta är ett ¨åtagande som gäller även om 

styrelsemedlemmar avgår dessförinnan. 

 

AVEL 

§ 109  Anatomikurs för styrelsen 19/10 

Dan Ericsson har tackat ja till att leda anatomikursen i samband med Huvudstyrelsens styrelsemöte 

den 19 oktober. Styrelsen beslöt att fullfölja denna satsning. 

 

§ 110  Nya medlemmar i avelskommittén 

Avelsansvarig har tagit fram förslag på kandidater till nya medlemmar i avelskommittén.  Lena fick i 

uppdrag att kontakta kandidaterna och höra om de är intresserade.  Därefter ska frågan diskuteras i 

avelskommittén. 
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§ 111  Godkännande av silverlabradorer i Italien 

Ordförande och avelsansvarig fick i uppdrag att skriva till SKK om korrespondensen mellan Italien och 

Norge. 

 

§ 112  HD-utredningen 

Utredningen finns publicerad på SKK:s hemsida. 

Undersökningen har omfattat hundar födda 2004-2017. Labrador, golden retriever och schäfer är de 

raser med flest deltagande. 

Styrelsen kommer att fortsätta att bevaka vad utredningen kommer fram till och läsa nästa protokoll 

från CS. 

 

JAKT 

§ 113 WT-mästerskapet 2019 

Jaktansvarig redogjorde för planeringen av WT-mästerskapet,  som i år arrangeras av region 

Sörmland den 10 augusti.  

 

§ 114 A-provet 2019 

Anna redogjordeför planeringen av höstens två A-prov, av vilka ett kommer att gå av stapeln i 

Strängnästrakten i oktober och ett i Norrköping även det i oktober. Styrelsen beslöt att godkänna 

budgetarna för de båda proven.. 

 

INFORMATION 

§ 115  Stockholm Hundmässa 2019 

Labradorklubben kommer som vanligt att delta med en monter på mässan. Informationsansvarig 

redogjorde för nyheter på mässan från och med i år. Ingegerd kommer att vara Camilla behjälplig med 

utformningen av montern. 

 

§ 116  Förfrågan från tidskriften Härliga Hund 

Tidningen Härliga Hund har kontaktat klubben för att höra om klubben är intresserad av att bidra med 

information om vår ras till ett kommande nummer av tidningen. Camilla föreslog att avelsansvarig, 

utställnings-och jaktansvarig tillsammans tittar på frågorna. 

 

§ 117  Labradoren 

Annonser som skall vara med i nr 3: 

Annons om A-provet 

Annons om julannonser till rabatterat pris i nr 4 (samma pris som förra året). 

 

Margareta fick i uppdrag att kontrollera med De Synskadades Riksförbund om de har intresse av att 

Labradoren produceras som taltidning. 

 

§ 118  Hemsidan 

Styrelsen diskuterade regionernas hemsidor och hur de kan göras mer enhetliga till utseendet. 

Diskuterades även regioner vars hemsidor inte har uppdaterats på lång tid. 

 

KLUBBEN 

§ 119  Regionerna 

Ulla-Britt påpekade att det är svårt att få svar från regionerna, responsen är dålig. 

Detta bör påpekas i kommande Regionbrev.  
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Styrelsen diskuterade också besök ute i regionerna och kom fram till att ett gemensamt upplägg av 

sådana möten kommer att behövas. 

 

§ 120 Ungdomsstipendiet 

Två ansökningar har inkommit till Ungdomsstipendiet. Eftersom båda ansökningarna är ofullständiga, 

beslöt styrelsen att begära in kompletterande uppgifter från de två sökandena. Sekreteraren fick i 

uppdrag att ombesörja detta.  

 

§ 121  Begäran om samarbete från Animal Health Care 

Styrelsen beslöt att bordlägga frågan till nästa möte. 

 

 

§ 122 Övriga frågor 

Inga övriga frågor hade anmälts. 

 

§ 123 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är söndagen den 15 september kl 10.   

Margareta fick i uppdrag att ta kontakt med Café Två Skator i Arboga för att höra om mötet skulle 

kunna vara där. Caféet ligger mitt över gatan från tågstationen i Arboga. 

 

§ 124 Mötets avslutande 

Ordförande tackade de deltagande för ett trevligt möte och förklarade dagens möte avslutat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Dahl Justeras: 

Sekreterare 

 

 

  Anders Dillström Lena Karlsson 

  Ordförande Justerare 


