Labrador Retrieverklubben
Protokoll fört vid styrelsemöte
Plats: Broby Gård, Märsta

6/2015
2015-05-09
§§ 116-147

_________________________________________________________________________
Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Lena Karlsson, Håkan Dahlin,
tjänstgörande suppleanten Ingvor Eriksson §§ 126-147 samt Solveig Gyring, kansliet.
Anmält förhinder: Ninni Ericsson, Anders Hallgren och Ulrica Briving Samuelsson

§ 116 Mötets öppnande
Ordföranden Dan Ericsson hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 117 Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Lena Karlsson.
§ 118 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några tillägg.
§ 119 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från tidigare styrelsemöte, nr 5/2015 är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet
lades till handlingarna.

SKRIVELSER
§ 120
Inkomna
Från SKK
Beslut från Disciplinnämnden
Regler för Jakthundskommitténs funktionärsstipendium, ansökan senast 2015-08-01
Förfrågan från SRD-K om ögonmaterial
Artikel för fri publicering om Hundars mentalitet - en fråga för alla
Från SSRK
Auktorisationer exteriördomare
Information om inställd avelskonferens 9 maj
Förfrågan om utökat rasregister, L. Widén
Remiss om policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning, jakt
Förfrågan om utökat rasregister, K. Brostam Berglund
Retrieverjaktprovsansvarig B.G. Landin ang. inloggningsuppgifter SSRK Prov
Från Regionerna
Västerbotten protokoll från konstituerande möte 2015-02-26, Årsmöte 2015-02-26
Värmland protokoll 2015-04-13
Västmanland adresslista styrelsen 2015-04-12
Gotland protokoll 2015-04-21 (3/2015)
Labväst protokoll 2015-04-14 (4/2015)
Labväst, ansökan om att få anordna Ordinarie B-prov 2016
Labväst, ansökan om att få anordna Club Show 2018
Skåne, ansökan om att få anordna Club Show 2018
Sörmland protokoll 2015-04-09
Från övriga
Gunnar Hultman ang. resultat från Club Show
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Utgående
Till SSRK
HS-protokoll 4/2015, 5/2015
Begäran om förlängd remisstid ang. SKK:s Grundregler
Till Regionerna
HS Protokoll 4/2015, 5/2015
Skrivelserna gicks igenom och diskuterades.

EKONOMI
§ 121 Ekonomiska rapporter för mars
De ekonomiska resultat- och balansrapporterna för mars gicks igenom.
JAKT
§ 122 A-provet
I jaktansvarig Anders Hallgrens frånvaro informerade sekreteraren om det aktuella läget när det gäller
planeringen av A-provet. Allt är under kontroll, domarna är godkända och avtal är på gång. Provet är
inlagt i SSRK Prov.
§ 123 Ordinarie prov 2016, ansökan från Labväst
Region Labväst har ansökt om att få arrangera det ordinarie provet 2016. Styrelsen beslöt att tillstyrka
denna ansökan från Labväst.
§ 124 SSRK Prov, inloggningsuppgifter
Det har kommit till styrelsens kännedom att Thomas Persson, tidigare jaktansvarig i HS, har använt
LRK:s inloggningsuppgifter och lösenord till SSRK Prov för att stryka sin anmälda hund samt att
dessutom återföra inbetald avgift till sitt eget konto. Det är arrangörens sak att sköta detta och
Persson har därigenom undanhållit pengar som annars skulle ha tillfallit arrangören. Eftersom
klubbens inloggningsuppgifter och lösenord endast får användas av behörig funktionär och Thomas
Persson avgick som jaktansvarig i LRK vid Labradorfullmäktige i mars 2014, är detta förfarande ett
otillbörligt intrång som kan komma att medföra disciplinära åtgärder. Styrelsen ser mycket allvarligt på
händelsen och har informerat B G Landin, retrieverjaktprovsansvarig i SSRK/HS om ärendet. B G
Landin anser att förfarandet är mycket anmärkningsvärt, särskilt som Thomas Persson inte har något
uppdrag i HS eller i någon region. Han har därför uppmanat LRK att snarast ändra lösenordet till
SSRK Prov, vilket nu är åtgärdat.
Styrelsen beslöt att tillskriva Thomas Persson och begära en förklaring.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad
§ 125 Jakthundskommitténs funktionärsstipendium
Beslöts att överlämna ärendet till jaktansvarig för vidare handläggning. Beslut fattas vid nästa
styrelsemöte.
UTSTÄLLNING/EXTERIÖR
§ 126 Club Show 2015, rapport
Katarina rapporterade från årets Club Show, som blev ett mycket lyckat arrangemang. Diskussion om
finaltävlingarnas genomförande.
Huvudstyrelsen framför ett till tack region Skaraborg för en väl genomförd utställning på en vacker
plats.
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§ 127 Domaransökan från Lars Widén
Ansökan om utökning av rasregister för Lars Widén behandlades. Styrelsen konstaterade att L.W.
uppfyller klubbens kriterier, men hänvisade, innan beslut fattas, till deltagande i den i tid närliggande
exteriördomarkonferensen i september samt uppmanade L.W. att under mellantiden anmäla sig till
ytterligare passiva elevtjänstgöringar för av klubben anvisade domare. Styrelsen uppmanar L.W. att
inkomma med förnyad ansökan efter ovannämnda konferens.
§ 128 Domaransökan från Karin Brostam Berglund
Ansökan från Karin Brostam Berglund avslogs. KBB ska uppmanas att delta i
exteriördomarkonferensen i september och gärna gå ytterligare passiv elevtjänstgöring innan hon
inkommer med förnyad ansökan.
§ 129 Exteriördomarkonferensen
Katarina rapporterade om hur arbetet med förberedelserna för exteriördomarkonferensen i september
fortskrider. Ett komplett förslag kommer att presenteras vid styrelsens nästa möte i juli, då Anna
Geschwindt och Jan-Erik Ek kommer att delta. Kostnaderna för konferensen diskuterades.
UTBILDNING
§ 130 Working Camp 2016
Planeringen av Working Camp 2016 har påbörjats, men än så länge är varken plats för Campen eller
datum fastställda. Styrelsen fastslog att det viktigaste för närvarande är att snarast boka en lämplig
anläggning, där Campen kan hållas. Ingvor arbetar vidare med planeringen.
§ 131 Anatomikurserna
De anatomikurser som är planerade att genomföras i år är en kurs i Skåne 10-11 oktober med Filip
Johnsson som kursledare, Värmland den 24-25 oktober samt Småland den 14-15 november, de båda
sistnämnda med Dan Ericsson som kursledare. Eftersom HS har noterat att arvodet för kursledarna
varierar diskuterades kostnaderna för kurserna. Rekommendationen från HS är att föreläsararvodet
ska hålla ungefär likartad kostnadsnivå, d.v.s. motsvarande nuvarande domararvode. Denna
rekommendation ska införas in i det redan fastställda kursmaterialet. Katarina fick i uppdrag att
verkställa detta.
§ 132 Övriga utbildningsfrågor
Ingvor informerade om diverse frågor från medlemmar m.fl. som hon svarat på.
AVEL
§ 133 Allmänna avelsfrågor
Lena tog upp frågan om förfrågningar om täckhundar. Det konstaterades att LRK aldrig ger
rekommendationer om täckhundar utan endast råd. En policy med följande kriterier att användas vid
täckhundsförfrågningar bör utarbetas. 1) Medlemskap i LRK 2) Hänvisa till tikens uppfödare
3) Kontrollera hälsoundersökningar 4) Meriter.
§ 134 Skrivelse från Smart Fellow´s kennel
Styrelsen har mottagit en skrivelse från Yvonne Westerlund, Smart Fellows kennel angående SKK:s
avläsningsrutiner. Beslöts att Lena kontaktar Helena Skarp på SKK för att diskutera frågan. Lena fick i
uppdrag att svara Yvonne Westerlund att LRK har uppmärksammat problemet med avläsningar och
att klubben återkommer med närmare besked efter kontakter med berörda instanser.
KLUBBEN
§ 135 SKK:s grundregler, svar på remiss
Vid föregående styrelsemöte beslöt styrelsen att hos SSRK begära förlängd svarstid på remissen
angående SKK:s Grundregler, vilket beviljades. Sista dagen för svar är den 11 maj. Förslaget till
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ändringarna i SKK:s grundregler gicks igenom och svar på frågorna formulerades. Sekreteraren
skickar in svaret till SSRK.
§ 136 Kommittéerna
Lena informerade om att Linda Nordblom och Annika Nicklasson har tackat ja till att ingå i
avelskommittén. Styrelsen beslöt att Linda och Annika väljs att ingå i kommittén. Anita Norrblom
kommer att vara adjungerad till avelskommittén.
Ingvor framlade förslag på två personer till utbildningskommittén. Styrelsen godkände att dessa två
tillfrågas. Beslut om utbildningskommitténs sammansättning kommer att fattas vid nästa styrelsemöte.
I redaktionskommittén ingår för närvarande Kristina Berghänel, Håkan Dahlin och Monica Damell
Modin med Monica som sammankallande. Eva Gustafsson har på egen begäran avgått ur kommittén
from Labradoren nr 2/2015. Styrelsen beslöt att fastställa denna sammansättning av
redaktionskommittén.
§ 137 Labradorfullmäktige 2016, Regionträffen 2016
Vid Labradorfullmäktige 2015 fick styrelsen i uppdrag att utreda huruvida Regionträffen och
Labradorfullmäktige skulle kunna genomföras under en och samma helg. Efter diskussion beslöts att
tills vidare behålla nuvarande ordning med Regionträffen under två dagar i månadsskiftet januarifebruari och Labradorfullmäktige under mars månad. Datum för 2016 års Labradorfullmäktige
diskuterades. Beslöts att datum för Fullmäktige 2016 i första hand ska vara den 19-20 mars.
§ 138 Bildandet av en kommitté för de jaktavlade labradorerna
Styrelsen hade inbjudit Anita Norrblom till dagens möte för att diskutera hur den nybildade kommittén
som ska ta sig an projektet med de jaktavlade labradorerna ska se ut. Anita meddelade att hon är
beredd att ta på sig ansvaret att leda kommitténs arbete och berättade om vilka tankar hon hade om
hur arbetet ska organiseras. Kommittén ska ha en rådgivande och stödjande funktion, som styrelsen
kan vända sig till i aktuella ärenden. Information om att kommittén finns ska läggas ut på Hemsidan
och meddelas regionerna i nästa regionbrev. Det kommer att finnas en egen spalt i Labradoren från nr
3/2015, som informerar om kommitténs arbete.
Beslöts att det officiella namnet på kommittén ska vara Kommittén för jaktavlad labrador retriever.
Anitas förslag på deltagare i kommittén diskuterades och det beslöts att Anita i första hand tillfrågar
två av de föreslagna personerna. Beslöts även att sekreteraren ska ingå i kommittén som
kontaktperson från huvudstyrelsen
§ 139 Rapport från SSRK:s funktionärsträff
Enda deltagare från LRK vid SSRK:s funktionärsträff i år var utbildningsansvarig Ingvor, som
rapporterade från träffen.
§ 140 Resa till England 2016
Med anledning av den engelska labradorklubbens 100-årsjubileum i juni 2016 planeras en resa till
England. Dan och Katarina som vid tidigare sammanträde fått i uppdrag att sköta planeringen av
resan rapporterade vidare om sitt arbete och fick i uppdrag att gå vidare med planeringen.
§ 141 Valphänvisningen
Solveig tog upp ett ärende om kontroll av ögonlysningsintyg vid valphänvisning. I det aktuella fallet rör
det sig om en dansk hund (numera död) som har ett gammalt intyg. Beslöts att Solveig kontrollerar
aktuella DNA-tester för den berörda hunden. Om dessa är OK kommer hänvisning att beviljas.
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SSRK
§ 142 Inför SSRK:s fullmäktige
Håkan som är en av LRK:s fyra delegater vid SSRK:s fullmäktige den 23-24 maj, tog upp frågan om
klubbens policy för mötet. Sekreteraren informerade om att ordningen är att de fyra delegaterna träffas
före mötet och diskuterar strategin inför mötet.
INFORMATION
§ 143 Hemsidan
Hemsidan fungerar fortsättningsvis mycket bra. Frågan om ett för HS och regionerna gemensamt
hemsidesprojekt aktualiseras i och med att synpunkter kommer att begäras in från regionerna i
samband med att nästa Regionbrev skickas ut.
§ 144 Medlemstidningen Labradoren
Labradoren nr 2/2015 föreligger klar för korrekturläsning och lämnas till tryckning under senare delen
av maj.

§ 145 Övriga frågor
Katarina tog upp frågan om styrelsens besök hos regionerna. Beslöts att en ny aktuell lista över vilka
regioner styrelseledamöterna ska besöka upprättas. Monica ombesörjer detta.
§ 146 Kommande möten
Kommande styrelsemöte blir onsdagen den 8 juli på Broby Gård. OBS ändrat datum från 9 juli.
Därefter ett möte i oktober, datum bestäms senare.
§ 147 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för ett trevligt möte och avslutade mötet.

Monica Damell Modin
Sekreterare

Justeras:

Dan Ericsson
Ordförande

Protokollet är justerat DE/LK

Lena Karlsson
Justerare

