Labrador Retrieverklubben
Protokoll fört vid styrelsemöte
Telefonmöte

11/2015
2015-12-08
§§ 248-271

_________________________________________________________________________
Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Anders
Hallgren, Lena Karlsson, tjänstgörande suppleanten Ulrica Briving Samuelsson, suppleanten Ingvor
Eriksson samt Solveig Gyring, kansliet
Anmält förhinder: Håkan Dahlin

§ 248 Mötets öppnande
Ordföranden Dan Ericsson hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 249 Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Lena Karlsson.
§ 250 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med ett par tillägg.
§ 251 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsemötet den 24-25 oktober, nr 10/2015, är justerat, utskickat och utlagt på
hemsidan. Protokollet lades till handlingarna.

SKRIVELSER
§ 252

Inkomna
Från SKK
SKK:s nya medlemsguide per 12 november 2015
Inbjudan handledarutbildning SKK:s nya uppfödarutbildning i studiecirkelform 9-10 april
Övergångsregler mellan den nuvarande och den nya uppfödarutbildningen
Nyhetsbrev
Från SSRK
Protokollsutdrag från HS möte 21-22 november 2015
Påminnelse RAS, senast 31 januari 2016
Inbjudan till Instruktörsutbildning diplomering våren 2016
Domarauktorisation, uppgradering (B-G. Landin, P-A Norling)
Ansökningar till preparandkurs för blivande exteriördomare (4 st.)
Från Regionerna
Protokoll från region Norrbotten 2015-11-04 ( 8/2015)
Protokoll från region Värmland 2015-10-19 (4/2015)
Protokoll från region Västmanland 2015-03-22, 2015-03-24, 2015-04-14, 2015-05-10,
2015-06-14, 2015-07-19
Protokoll från region Gotland 2015-11-17 (10/2015)
Protokoll från Småland 2015-08-23, 2015-10-25
Från Övriga
Svenska Rottweilerklubben Inbjudan Uppfödarkonferens
Hundutbildningsgruppen Adventure Dog Conference 2015
Föreningssupport
Geir Ove Andersen ang. meriter inför ansökan till preparandkurs
SLU Framtidens djur
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Gunilla Lefwert ang. FB-R
Lena Ohlsson, Goldenklubben ang.Spindeldiagram för FB-R
Utgående
Till SSRK
Ansökan om Club Show 2018
HS Protokoll 10/2015
Till Regionerna
HS Protokoll 10/2015
Inbjudan till Regionträffen 6-7 februari 2016
Inkomna och utgående skrivelser gicks igenom och diskuterades.
EKONOMI
§ 253 Ekonomiska rapporter oktober
Kassören gick igenom och kommenterade de ekonomiska resultat- och balansrapporterna för oktober.
Det konstaterades att klubben har förbrukat mindre pengar än budgeterat och att ekonomin är god.
§ 254 Priser på försäljning av klubbartiklar på Stockholm hundmässa
Solveig tog upp frågan om vilka priser som skulle tillämpas vid försäljningen av klubbartiklar på
Stockholm Hundmässa. Beslöts att Stamtavleboken 2013 ska säljas till mässpriset 100 kronor och att
priset för Valpguiden ska vara 10 kr, eftersom en ny valpbroschyr snart kommer att vara klar.
JAKT
§ 255 Labradormästerskapet 2016
Labradormästerskapet 2016 kommer att arrangeras av Mittlabben och gå av stapeln den 11 juni vid
Österström utanför Sundsvall. Anders rapporterade om hur långt arbetet med planeringen hade
kommit.
§ 256 Remiss jaktprovsdomare retriever
En remiss har inkommit från SSRK angående ansökan från Elisabet (Lisa) Falck om utbildning till
jaktprovsdomare retriever. Jaktkommittén har behandlat remissen och föreslog att ansökan skulle
tillstyrkas. Styrelsen beslöt att tillstyrka Elisabet Falcks ansökan.
§ 257 A-provet, rapport
Det ekonomiska utfallet för A-provet diskuterades. Eftersom alla fakturor rörande kostnaderna för
domarna ännu inte inkommit kan en slutlig sammanställning av kostnaderna för årets A-prov ännu inte
presenteras. Till nästa styrelsemöte i januari kommer Anders och Ninni att inkomma med en utförlig
redovisning.
Anders informerade om att han har påbörjat planeringen av nästa års A-prov.
§ 258 FB-R, spindeldiagram
En skrivelse har inkommit från Lena Ohlsson, Goldenklubben angående önskemål om att resultaten
från FB-R beskrivningar ska kunna redovisas i ett spindeldiagram. Vid retrieverklubbarnas möte i
september framfördes ett förslag om att alla retrieverklubbarna skulle gå in med en gemensam
skrivelse till SSRK med en önskan om att resultaten från FB-R ska kunna redovisas i ett
spindeldiagram. Efter diskussion och mot bakgrund av att underlaget ännu inte är fullständigt beslöt
styrelsen att meddela Goldenklubben att LRK i dagens läge inte kommer att delta i propån till SSRK.
UTSTÄLLNING/EXTERIÖR
§ 259 Ansökningar till preparandkurs, anmälan
En remiss har inkommit från SSRK angående fyra ansökningar till preparandkurs för blivande
exteriördomare. Svar på remissen ska vara SSRK tillhanda senast den 22 januari. Katarina
informerade om att utställningskommittén ännu inte hunnit behandla ärendet, och att LRK har fått
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dispens till den 25 januari med att inkomma med svar. Styrelsen beslöt därför att bordlägga frågan till
styrelsemötet den 23-24 januari.
UTBILDNING
§ 260 Working Camp 2016
Ingvor informerade om läget angående planeringen av Campen. Anders rapporterade om att
rekryteringen av instruktörer pågår och att tre instruktörer är klara hittills. Även motsvarande antal
funktionärer ska rekryteras.
I arbetsgruppen för Campen ingår från styrelsen Ingvor, Anders och Ulrica. Beslöts att välja in Margot
Engström i arbetsgruppen.
§ 261 Utbildningsfrågor, information
Ingvor informerade om att hon haft telefonkontakt med utbildningsansvariga eller motsvarande i alla
LRK:s regioner för att diskutera vilka utbildningar regionerna önskar eller vill ha hjälp med. Frågorna
ska diskuteras på Regionträffen, där särskild tid kommer att avsättas för utbildningsfrågor i
programmet. Ingvor framförde önskemål om att bjuda in utbildningskommittén till Regionträffen. Ninni
meddelade att särskilda medel för kostnaderna måste yrkas för detta ändamål, såvida inte
kostnaderna kan rymmas inom den ordinarie budgeten för utbildningskommittén.
AVEL
§ 262 RAS
Lena informerade om att arbetet med revideringen av RAS fortskrider och följer den tidsmässiga
planen. Anita Norrbloms genomgång av registreringarna av labradorer från de senaste tio åren
kommer att vara avslutad i mitten av december och Jörgen Norrbloms arbete med statistiken väntas
vara färdigt strax efter årsskiftet.
Avelskommittén genom Annika Niklasson-Olofsson och Linda Nordblom har påbörjat arbetet med att
byta ut gamla uppgifter mot nya i RAS-dokumentet.
§ 263 HD-avläsningarna
HD-avläsningarna diskuterades. Beslöts att Lena tar kontakt med SKK:s avelsavdelning i syfte att få
till ett möte för att diskutera frågan.
§ 264 Rapport om avelskommitténs arbete
Lena informerade om att arbetet i avelskommittén fungerar bra och att kommittén ska ha ett
telefonmöte den 16 december.
En rapport har inkommit till styrelsen från Linda Nordblom som i Lenas ställe deltog i
avelskonferensen den 20 november.
KLUBBEN
§ 265 Labradorfullmäktige 2016, motioner, program, inbjudningar
En motion från Majvor Näsman har inkommit till Labradorfullmäktige 2016. Styrelsen beslöt enhälligt
att avstyrka motionen. Ett förslag till svar på motionen föredrogs och godkändes.
Styrelsen diskuterade vilka som skulle inbjudas till fullmäktigemötet samt programmet under mötet.
§ 266 Verksamhetsplanen för 2016, riktlinjer inför arbetet
Verksamhetsplanen diskuterades. Förslag från de olika ansvarsområdena ska vara inlämnade till
sekreteraren senast vid årsskiftet, liksom även verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen och
verksamhetsplanen kommer att gås igenom och fastställas vid styrelsemötet i januari.
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§ 267 AU-beslut om höjning av anmälningsavgiften till Regionträffen
På grund av höjda kostnader för logikostnader på kommer kostnaderna för Regionträffen att bli något
högre än under 2015. AU har samrått i frågan och beslutat att den anmälningsavgift som regionerna
ska betala för en person höjs med 100 kronor. Styrelsen fastställde AU:s beslut.
§ 268 Regionträffen, program
Programmet för Regionträffen diskuterades. Ett slutligt program kommer att fastställas först vid nästa
styrelsemöte och kommer därefter att skickas ut till deltagarna i god tid före träffen.

§ 269 Övriga frågor
Frågan om julhälsningar till klubbens adjungerade m.fl. diskuterades.
§ 270 Kommande möten
Nästa styrelsemöte blir den 23-24 januari på Scandic hotell i Upplands Väsby med början kl. 12.00 på
lördagen.
§ 271 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för ett trevligt möte och avslutade mötet.

Monica Damell Modin
Sekreterare

Justeras:

Dan Ericsson
Ordförande
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Lena Karlsson
Justerare

