Labrador Retrieverklubben
Protokoll fört vid styrelsemöte
Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby

1/2015
2015-01-17-18
§§ 1-44

_________________________________________________________________________________
Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni
Ericsson, Anders Hallgren, Annika Berntsson, suppleanterna Ulrica Briving Samuelsson, Håkan Dahlin
samt Solveig Gyring, kansliet, §§ 1-19

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Dan Ericsson hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Susanne Rehlin.
§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med ett par tillägg under Inkommande skrivelser och Klubben.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll, nr 8/2014 är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till
handlingarna.

SKRIVELSER
§ 5
Inkomna
Från SKK
Information från SKK:s utställningskommitté
Distansutbildning om hundars beteende
Uppmaning från Valberedningen
Inbjudan till utbildning i Föreningsteknik för ordförande, sekreterare och kassörer 8 mars 2015
Lista över personer som inte får/bör bli medlem inom SKK-organisationen
Lista över personer som tillstyrkts återinträde i SKK-organisationen
Lista över personer som tilldelats varning
Lista över personer som är uteslutna ur SKK-organisationen
Lista över personer ”Icke hänvisning”
Från SSRK
Höjning av stamboksavgift med 10 kr
Protokoll HS möte 2014-11-15-16
Bilaga VU-beslut
Kommittéprotokoll KFM 2014-10-08
Kommittéprotokoll RJK Nr 7 2014-09-16
Kommittéprotokoll RJK Nr 8 2014-09-25
Kommittéprotokoll RJK Nr 9 2014-10-27
Kommittéprotokoll Ungdom 2014-10-25
Kommittéprotokoll Viltspår 2014-11-12
Begäran om medlemsstatistik 2014 för rasklubbarna
Förfrågan om vilka utbildningar som önskas 2015
Från Regionerna
Protokoll Region Östra 2014-09-11 (7/2014) 2014-10-06 (8/2014), 2014-11-18 (9/2014)
Protokoll Region Labväst 2014-11-20 (9/2014) + Resultat- och balansrapport
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Protokoll Region Västmanland 2014-09-13, 2014-11-27
Protokoll Region Östergötland 2014-09-16, 2014-10-20, 2014-12-02
Protokoll Region Norrlabben 2014-11-27 (8/2014)
Protokoll Region Ö-Labben 2014-10-16;Verksamhetsberättelse 2014,Verksamhetsplan 2015
Region Småland, ansökan om att få anordna Anatomikurs hösten 2015
Region Skåne, påminnelse om tidigare inlämnad ansökan om att få anordna Anatomikurs 2015
Från övriga
SBK Information om regelrevidering 2017 ang. Rallylydnad
SBK Information o revidering av regelverket för Lydnadsprov
SLU Forskningsnyheter: Framtidens djurhälsa och djurs välfärd
Inbjudan till retrieverklubbsmöte

Utgående
Till SSRK
HS-protokoll 8/2014
Till Regionerna
HS- protokoll 8/2014
Kallelse till Labradorfullmäktige 2015
Inbjudan till Regionträffen 2015
De inkommande skrivelserna gicks igenom och diskuterades.
EKONOMI
§ 6 Ekonomiska rapporter per 2014-11-30 och 2014-12-31
Ninni gick igenom de ekonomiska rapporterna för november och december. Konstaterades att utfallet
följer budgeten.
§ 7 Bokslut för 2014
Ninni gick igenom bokslutet för 2014, vilket ser bra ut gentemot budgeten.
§ 8 Förslag till disposition av årets resultat
Ninni föreslog att klubben avsätter 30.000 kronor av årets vinst till en utbildningsfond och att resten
överförs till ny räkning. Medlen ska gå till utbildning i LRK:s regi. De pengar som avsatts för de
planerade Anatomikurserna under 2015 ingår inte här. Styrelsen beslutade enligt Ninnis förslag.
§ 9 Inventering, lager, klubbmaterial och inventarier december 2014
Ninni gick igenom listorna över klubbens inventarier. Konstaterades att vissa saker kan avskrivas.
§ 10 Budgetförslag 2015 och förslag till rambudget för 2016
Ninni presenterade sitt förslag till budget för verksamhetsåret 2015.Styrelsen diskuterade förslaget till
budget och vissa justeringar gjordes.
För 2016 föreslog Ninni en höjning av regionernas bidrag från nuvarande 15 kronor till 20 kronor.
Dessa möjliggörs av att medlemsavgiften till LRK enligt beslut av Labradorfullmäktige 2014 kommer
att höjas from 2016.
Förslag framlades även om att öka bidraget till Labradorfonden med 5 kronor/medlem.
Styrelsen beslöt att framlägga en proposition till Fullmäktige 2015 om dessa två höjningar under år
2016: a) bidraget till regionerna höjs från 15 till 20 kronor, b) bidraget till Labradorfonden höjs med 5
kronor/medlem.
UTBILDNING
§ 11 Working Campen 2015
Under nyårshelgen nåddes klubben av ryktet att Ragunda kommun under 2015 kommer att ta emot
flyktingar och att kursgården Älggårdsberget avsåg att hyra ut sin anläggning till Migrationsverket för
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detta ändamål. Annika och Ulrica, som ingår i arbetsgruppen för Campen har försökt få klarhet i hur
detta skulle komma att påverka Labradorklubbens planer på att förlägga Campen till Älggårdsberget,
Bispgården. Älggårdsberget bokades redan i juni 2014 av LRK och en bekräftelse på bokningen finns,
daterad till XX. Det besked som LRK har fått från Älggårdsberget har varit att det antingen blir
flyktingförläggning eller att företaget går i konkurs. De alternativ som står till buds är a) hoppas på att
Älggårdsberget ändå kan användas, b) skjuta på Campen till 2016 c) undersöka om det finns andra
alternativ. Med anledning av det ovissa läget beslutade styrelsen att avskriva Älggårdsberget som
förläggning av Campen 2015. Därutöver beslöt styrelsen att snarast undersöka om det finns andra
anläggningar som kan vara lämpliga för ändamålet. Beslöts att ett extra styrelsemöte per telefon ska
hållas på onsdag den 21 januari kl. 19.00, då eventuella andra alternativ ska diskuteras och ett
slutgiltigt beslut fattas om det finns möjligheter att genomföra Campen i år eller om den ska skjutas
upp till 2016.
§ 12 Funktionsbeskrivning Retriever FB-R
Funktionsbeskrivning-Retriever diskuterades. Beslöts att satsa mer på information om FB-R och att
lägga mer resurser på utbildning inom FB-R.
§ 13 Övriga utbildningsfrågor
Den utbildning som gavs på Working Testkonferensen i mars 2014 där Annika deltog diskuterades.
Det är viktigt att informationen som gavs vid konferensen förs vidare till domare och funktionärer. En
Power Pointpresentation ska läggas ut på hemsidan samt även presenteras på Regionträffen. Beslöts
att Annika tar kontakt med Thomas Persson, som har bett att få ta del av den information som gavs
under konferensen.
LABRADORFULLMÄKTIGE
§ 14 Verksamhetsberättelse för 2014
Förslaget till Verksamhetsberättelse för 2014 som har skickats ut till styrelsen gicks igenom och
diskuterades. Efter vissa justeringar och tillägg fastställdes verksamhetsberättelsen.
§ 15 Förslag till verksamhetsplan för 2015
Förslaget till verksamhetsplan för 2015 gicks igenom och kompletterades samt fastställdes.
§ 16 Medlemsavgifter för år 2016 och 2017
Medlemsavgifterna för år 2016 kommer att höjas enligt beslut på Labradorfullmäktige 2014. För år
2017 föreslås oförändrade medlemsavgifter.
§ 17 Årets Labrador
Solveig presenterade de tre ansökningar som inkommit till Årets Labrador. Högst poäng hade Marita
Schmidts Wallwein´s Porcupine Ridge som erhållit 29 poäng. De övriga två hundarna, Superiosity
Ethiopia, ägare Cajsa Collitch och Colas Örjan, ägare Peter Söderberg, kom på delad andra plats med
25 poäng. Utmärkelsen kommer att delas ut vid fullmäktige. Monica meddelar vinnaren och skickar
inbjudan till Marita Schmidt att i samband med utdelandet av utmärkelsen delta i lunchen på
söndagen.
Mötet ajournerades kl. 16.35 och återupptogs kl. 9.00 på söndagen.
§ 18 Motioner, yttranden
Styrelsen gick igenom de föreslagna yttrandena till de fem inkomna motionerna och fastställde dem.
§ 19 Utmärkelser – förtjänsttecken och hedersmedlemskap
Inga förslag till utmärkelser förelåg, varför styrelsen beslöt att inte föreslå fullmäktige några
utmärkelser detta år.
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§ 20 Protokollförare vid fullmäktigemötet
Styrelsen beslöt att utse Monica Damell Modin att föra protokoll vid Labradorfullmäktige.
§ 21 Inbjudningar
Styrelsen fattade beslut om vilka som ska kallas respektive inbjudas till Labradorfullmäktige. Revisorer
och valberedning kallas, inbjudningar skickas till Margot Engström, medlemshanteringen, redaktören
Camilla Kretz samt Roland Hjelm, Labradorfondens ordförande. Alla dessa kommer att inbjudas till
lunchen som föregår mötet på lördagen.
§ 22 Program under fullmäktige
Diskussion om eventuellt program vid fullmäktige. Ett förslag som kom upp var information om hittills
vunna erfarenheter av Funktionsbeskrivning-Retriever, FB-R. Katarina fick i uppdrag att fråga i första
hand Sverker Haraldsson om han har möjlighet att delta.
JAKT
§ 23 A-provet 2015
Anders informerade om planeringen av 2015 års A-prov. Avtal kommer att skrivas med Jenny Hamring
med i stort sett samma villkor som förra året. Jenny har föreslagit att engelska domare ska anlitas
denna gång. Styrelsen beslöt att uppdra åt Anders att fortsätta planeringen samt att slutföra
förhandlingarna med Jenny Hamring.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad
§ 24 Grundprovet
Styrelsen har under året tillsatt en arbetsgrupp som efter avslutat arbete har kommit fram till att arbetet
med grundprovet läggs ner. Anders informerade om de diskussioner när det gäller Grundprovet som
arbetsgruppen fört. Arbetsgruppen har även tagit hänsyn till de två motioner som inkommit till
Labradorfullmäktige rörande Grundprovet, där motionärerna yrkar att arbetet med Grundprovet
avbryts.
§ 25 LM-reglerna, revidering
Anders presenterade det förslag till revidering av LM-reglerna, som han tillsammans med Ann-Katrine
Björnstierna och Per Christofferson har utarbetat. Anders redogjorde för hur arbetsgruppen har
resonerat, innan de kommit fram till ett förslag till nya regler. Labradormästerskapet ska kunna
genomföras på en dag, man slopar den inofficiella utställningen och ersätter den med en
konkurrensbedömning, där ingen skriftlig kritik ska utdelas. Inga förändringar sker i regelverket för
Working Test. Efter en livlig diskussion beslöt styrelsen att efter vissa justeringar skicka ut förslaget till
deltagarna i Regionträffen för vidare diskussion där, innan reglerna, efter presentation vid
Labradorfullmäktige, slutgiltigt fastställs senare under året,
EXTERIÖR/UTSTÄLLNING
§ 26 CLUB SHOW 2015
Katarina informerade om att arbetet med Club Show 2015, som arrangeras av region Skaraborg
fortskrider enligt planerna.
§ 27 Anatomikurser under 2015
Under år 2014 genomfördes två anatomikurser. Av de fem regioner som ansökte om att hålla kurser
under 2014 har Labväst och Västmanland genomfört sina. Skaraborg kommer att ha en kurs i februari
och region Östra senare i vår. Värmland planerar att genomföra sin kurs senare under året. Nya
ansökningar har inkommit från Skåne, Småland och Östergötland. Katarina presenterade
utställningskommitténs förslag, som innebär att dessa tre regioner får arrangera kursen under 2015.
Styrelsen beslutade enligt kommitténs förslag.
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§ 28 Enkätsvar från regionerna ang. revidering av reglerna för inofficiella utställningar
Under 2014 har en enkät angående revidering av reglerna för inofficiella utställningar skickats ut till
klubbens regioner. Av de 15 regionerna har alla utom Västerbotten inkommit med svar. Katarina har
gjort en sammanställning av enkätsvaren och redogjorde för resultatet av sammanställningen. En livlig
diskussion följde, framför allt angående det föreslagna namnet: LRK:s inofficiella labradorspecialer
samt huruvida det ska finnas möjlighet för fler hundar än klassvinnarna att bli placerade.
Styrelsen beslöt att anta det förslag som framlagts, men med ändring av namnet till LRK:s inofficiella
labradorutställningar samt att domaren ska ha rätt att till den avslutande BIS-finalen också kalla andra
hundar än de som vunnit sina respektive klasser. Ringsekreteraren meddelar hundägarna detta.
Förslaget kommer att diskuteras på Regionträffen samt därefter läggas fram för Labradorfullmäktige.
§ 29 Exteriördomarkonferensen retriever 2015
Exteriördomarkonferensen retriever äger rum den 19-20 september. Katarina, som är ansvarig för
planeringen för LRK:s del meddelade att Anna Geschwindt Eriksson, som tillsammans med Jan-Erik
Ek utsetts till raspresentatör, kommer att framställa en Power Point-presentation för rasen, vilken
kommer att användas vid konferensen. Ett möte kommer att hållas med Dan, Katarina, Anna och JanErik för att gå igenom vad som ska behandlas på konferensen. Styrelsen uppdrog åt Katarina och Dan
att upprätta ett förslag till program för konferensen.
§ 30 Beslut om nytryck av Raskompendiet
Den under 2014 tryckta upplagan av Raskompendiet håller på att ta slut. Styrelsen beslöt att trycka
upp ytterligare 200 exemplar .
§ 31 Ny examinator
Katarina informerade om att Hannele Jokisilta, Finland, antagits till ny examinator.
AVEL
§ 32 EIC, sammanställning av enkäten
Susanne presenterade en sammanställning av enkätsvaren. Resultatet var hög svarsfrekvens, tydliga
svar och ett entydigt resultat. En del individuella synpunkter hade också kommit in.
§ 33 Populationerna
Av samtliga registrerade labradorer är numera ca 50 % av jaktstam. Susanne framlade ett förslag om
att tillsätta en kommitté med uppdrag att ta sig an de jaktavlade labradorerna. Beslöts att ta upp frågan
på Regionträffen och därefter på Labradorfullmäktige.
KLUBBEN
§ 34 Regionträffen 2015, program
Programmet för Regionträffen gicks igenom, justerades och fastställdes.
§ 35 Arkivfrågor, rapport om samtal med Kian Wingård
Katarina informerade om ett samtal som hon haft med Kian Wingård, som tidigare under många år har
skött arkiveringen av LRK:s handlingar. Kian har ställt i utsikt att hon kan tänka sig att fortsätta att
sköta arkiveringen av LRK:s handlingar. Katarina fick i uppdrag att förhandla vidare med Kian
Wingård.
§ 36 Avrapportering kommittéerna
Den nyligen beslutade avrapporteringen av kommittéernas arbete har fungerat väl.
Minnesanteckningar skickas kontinuerligt ut till styrelsens medlemmar.
§ 37 Regionerna
Diskuterades återigen styrelsens besök hos regionerna.
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INFORMATION
§ 38 Hemsidan
Det konstaterades att hemsidan röner fortsatt uppskattning.
§ 39 Facebook
Håkan informerade om att han antalet gilla-markeringar på Facebook-sidan ökar. Håkan efterlyser
hjälp med att lägga ut ytterligare material på sidan.
§ 40 Labradoren
Under det nya året är det dags att begära in offerter för några olika tryckerier. Frågan om fler färgsidor
ska också tas med i offertförfrågningarna. Håkan rapporterade om sitt arbete med att få nya
annonsörer till tidningen.
SSRK
§ 41 SSRK:s fullmäktige
SSRK:s fullmäktigemöte kommer att hållas den 23-24 maj. Dan föreslog att LRK utarbetar en strategi
inför mötet, eftersom LRK lämnat in motioner angående upplösning av SSRK och bildandet av en
spaniel- och retrieverklubb. Delegater till mötet kommer att utses senare.

§ 42 Övriga frågor
Vid retrieverträffen den 21 februari kommer klubben att representeras av Katarina och Dan. I den
händelse Dan får förhinder deltar Susanne i hans ställe.
§ 43 Kommande möten
Ett extra styrelsemöte per telefon beslöts till onsdagen den 21 januari kl. 19.00. Den enda punkten på
dagordningen blir Working Camp 2015. Mötet därefter blir ett telefonmöte den 3 mars kl. 19.00.
§ 44 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för ett trevligt och konstruktivt möte och avslutade mötet.

Monica Damell Modin
Sekreterare

Justeras:

Dan Ericsson
Ordförande

Protokollet är justerat DE/SR

Susanne Rehlin
Protokolljusterare

