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Labrador Retrieverklubben                         1/2019     

Protokoll fört vid styrelsemöte                        2019-01-19-20  

Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby                           §§ 1-46 

                       

_________________________________________________________________________________ 

Närvarande: Bo Norling, Margareta Dahl, Lena Karlsson, Eva Zetterdahl, Anna Londré (endast 

söndag), tjänstgörande suppleant Ingegerd Wikström (§§ 1-38). 

Anmält förhinder: Morgan Thorell, Camilla Kretz, Ulla-Britt Östman samt Solveig Gyring, kansliet             

                                

 

§ 1  Mötets öppnande                      

Vice ordföranden Bo Norling hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.  

§ 2  Val av justerare                                                                                                                              

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Eva Zetterdahl.  

§ 3  Fastställande av dagordning                                                                                                                        

Dagordningen fastställdes med några tillägg. Paragraferna angående Regionträff och Fullmäktige- 
mötet flyttades till söndagen. 
 

§ 4  Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll, nr 7/2018, är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till 

handlingarna.   

   

SKRIVELSER 

§ 5   Inkomna  

           Från SKK 

     Perdix Gundogs – retroaktiv registrering av valpar 

  Labrador retriever – 500-analys BPH 

  Svar ang lägesrapport för motioner ang HD samt ang ECVO-intyg 

  Ann Bucksch – svar på vår skrivelse av 12/10 

  Inbjudan till utbildning för SKK:s avelsfunktionärer  

  Från SSRK 

  Synpunkter om regelbrott på retrieverprov 

  Påminnelse om ansökan utställningar 2021 

  Protokollsutdrag §434 HS-möte 20181201-02 betr FB-R 

  Diplomering av WT-domare 

  Remiss betr poängberäkning för SKK:s bruksavelspris 

  Remiss gällande förslag till förändringar i Utställnings- och championatregler 2022-2026 

  Begäran om medlemsstatistik för 2018   

  Enkät kring mångfald inom SSRK  

         Från Regionerna 

  Östergötland ang Club Show 2020 2018-10-03 (ankom 2018-12-14) 

  Labrador Skaraborg protokoll 4/2018, 5/2018 

  Skåne protokoll 2018-12-03 

  Östergötland protokoll 2018-02-18,2018-06-12,2018-07-09,2018-07-30,2018-09-03,2018-10-10,          

  2018-11-07,2018-12-11 

  Från Övriga 

  Anders Hallgren & Margot Engström: förslag till mottagare av LRK:s förtjänsttecken 

  SLU – Framtidens djur  

  AFL – förfrågan om sponsring 

  Sara Wihlborg: ang hävande av köp och återbetalning av handpenning för valp 



2 
 

Just BN/EZ 
 

  Föreningssupport utskicksplanering för 2019 och Julhälsning 

  SLU: Framtidens Djur  

  Ulla Nilsson svar ang förtjänsttecken 

  Julhälsning från Pipeline   

  Skrivelse från Anne-Marie Pettersson, revisor i Region Östergötland, ang protokoll 

  Jägarexamenserbjudande från Jägarförbundet  

  Linda Nordblom förfrågan ang bidrag till de ungerska labradorerna 

  Liselott Norling Hermansson ang friex av Labradoren till jaktdomare 2019-01-02  

  PRV Information om förnyelse av utgivningsbevis 

  Anna Amnéus: Valpjournalen – erbjudande till uppfödare 

 

         Utgående 

         Till SKK 

  Till SSRK 

  Svar på brev av 2018-10-25 

  HS- protokoll 7/2018 

  Till Regionerna 

  HS- protokoll 7/2018 

  Kallelse till Labradorfullmäktige 2018 

  Inbjudan till Regionträffen 2018 

  Regionbrev 4/2018 

  Till Övriga 

  Ulla Nilsson ang förtjänsttecken 

  Sara Wilborg: ang hävande av köp mm 

 

Listan över de inkommande skrivelserna gicks igenom. 

 

EKONOMI 

§ 6 Bokslut för 2018 

Kassören presenterade samt kommenterade förslag till bokslut för 2018. Intäktssidan ser ut ungefär 

som budgeterat utom på utbildningssidan pga att vissa planerade utbildningar ej genomförts. 

Medlemsavgifterna ligger högre än budgeterat, trots att intäkterna för valpköpare minskat.  

På kostnadssidan ligger nästan alla kostnadsslag bättre än budgeterat. 

Det konstaterades att intäkterna under verksamhetsåret varit i paritet med budget och kostnaderna 

betydligt lägre än budgeterat.  

Styrelsen tog beslut om att fastställa förslag till bokslut och resultaträkning för presentation på 

Fullmäktigemötet. 

 

§  7  Förslag till disposition av årets resultat 

Årets resultat kommer att bli ca 250 000 kronor.   

Styrelsen beslöt att föreslå Fullmäktige att vinsten för verksamhetsåret 2018 balanseras i ny räkning.  

 

§  8  Inventering, lager, klubbmaterial och inventarier december 2018  

Aktuella listor över klubbens inventarier är under utarbetande.  Kassören justerar före tryck av 

fullmäktigehandlingarna. 

 

§  9  Budgetförslag 2019 och förslag till rambudget för 2020 

Kassören presenterade förslag till budget för 2019 samt rambudget för 2020. 

Styrelsen tog beslut om att fastställa förslag till budget för 2019 och rambudget för 2020 för 

presentation på Fullmäktigemötet. 
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§ 10 Ev. förändring av bidragen till regionerna 

Styrelsen beslöt att en proposition skall framläggas för Fullmäktige om att bestämmelserna för 

bidragen till regionerna skall ändras, såtillvida att bidragen skall delas upp i en fast del, lika stor för 

alla, och en del beroende på antalet medlemmar i regionen.  En förutsättning är att vissa givna villkor 

är uppfyllda.  

 

EXTERIÖR/UTSTÄLLNING 

§ 11   Information 

Utställningsansvarig informerade om läget för Club Show 2020. 

 

§  12  Förslag om utökning av utställningskommittén 

Styrelsen tog beslut enligt ett förslag från utställningskommittén om att utöka denna med Katarina 

Ramberg. 

 

§  13  Club Show 2019 

Utställningsansvarig informerade om att ny domare är utsedd vid Club Show 2019 i stället för den 

domare som avsagt sig pga sjukdom.  Se också §42 ang AU-beslut. 

 

§  14  Utbildningsdag för exteriördomare 

På förslag av utställningskommittén beslöt styrelsen att en till två utbildningdagar för exteriördomare 

skall arrangeras 2019 i samarbete med Goldenklubben.  Alla exteriördomare som dömer labradorer 

skall bjudas in.  Utbildningen skall genomföras på två platser i landet. Kursledare kommer Dan 

Ericsson att vara och samordnare Eva Zetterdahl och Katarina Ramberg. 

Eva fick i uppdrag att upprätta budget för arrangemanget. En organisationskommitté skall tillsättas. 

 

AVEL 

§  15  Breed profile 

Agria har presenterat en ny breed profile för bl a labradorer, dvs en statistik över sjukdomar och 

skador. 

En representant från Agria är inbjuden att komma och presentera materialet på Regionträffen. 

 

§  15  De ungerska labradorerna 

Avelsansvarig rapporterade om nuläget.   

Styrelsen beslutade att, pga de extrema omständigheterna, anslå  €500.- från Labradorfonden med 

hänvisning till att fondens medel skall användas för att befrämja fysisk och mental hälsa hos labrador 

retrievern. 

 

§  16  Retroaktiv registrering av labradorer 

Lena informerade om att hon varit i kontakt med SSRK ang den förfrågan som kommit från en 

uppfödare om att få registrera in sina labradorer i efterhand.  Av flera skäl, t ex att ingen hälsostatistik 

finns på hundarna, härstamningen är okänd och kennelnamnet ej registrerat, beslöt styrelsen att 

klubben skall stödja SSRK:s beslut om att denna begäras skall avslås. 

 

§  17  Förfrågan från Goldenklubben 

Lena informerade om att det inkommit en förfrågan från Goldenklubben om att klubbarna gemensamt 

skall anordna FB-R.  

Styrelsen beslöt att förslaget skall tas upp på SSRK:s funktionärsträff i april. 
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§  18  KJL 

Avelsansvarig är medlem i KJL, Kommittén för Jaktavlad Retriever, och rapporterade att det inte varit 

någon verksamhet i kommittén under 2018 och att sammankallande avsagt sig fortsatt uppdrag. 

Lena fick i uppdrag att fråga två av de övriga kommittémedlemmarna om någon av dem kan gå in som 

sammankallande i stället. 

 

§  19  Övriga avelsfrågor 

1. Lena redogjorde för läget hos SKK angående motioner gällande HD- och ED-röntgen samt för 

ECVO ögonintyg. 

2. Lena informerade om att vi fått en förfrågan om vi är intresserade av att medverka vid 

uppbyggandet av ett digitalt system för matchning mellan uppfödare och valpköpare.  

Styrelsen tog beslut om att tacka nej. 

MENTALITET 

§  20  BPH 

Mentalitetsansvarig rapporterade om den nya 500-analysen, dvs när 500 hundar av samma ras testats 

med BPH,  som nu är klar för labradorerna.  Ingegerd fortsätter att gå igenom det omfattande 

materialet i jämförelse med den tidigare 200-analysen. 

 

§  21  FB-R 

Utbildning av testledare och funktionärer behövs.  Labradorklubben skall satsa på samarbete i frågan 

med SSRK. 

 

INFORMATION 

§ 22 Nya hemsidan 

Webansvarig mailade prov på ett antal flikar från den nya hemsida, som hon arbetar med. Styrelsen 

gick igenom och kommenterade till webansvarig. 

 

§ 23 Förnyelse av utgivningsbevis 

Kassören fick i uppdrag att betala in avgiften för 10 år framåt till PRV för förnyat utgivningsbevis för 

Labradoren. 

 

Övriga paragrafer om Information behandlades på söndagen. 

 

Mötet ajournerades kl. 17.00 och återupptogs söndag kl. 9.00 

 

LABRADORFULLMÄKTIGE 

§  24  Verksamhetsberättelse för 2018 

Verksamhetsberättelsen för 2018 gicks igenom och diskuterades.   Vissa avsnitt saknas fortfarande.  

När de är klara skall berättelsen skickas ut till samtliga styrelsemedlemmar för en sista granskning. 

 

§  25  Förslag till verksamhetsplan för 2019 

Förslaget till verksamhetsplanen för 2019 gicks igenom.  Styrelsen godkände förslaget att presenteras 

vid Fullmäktige. 

 

§  26  Förslag till medlemsavgifter 2020 och 2021 

Enligt beslut från Labradorfullmäktige 2018 ska medlemsavgifterna för 2020 vara oförändrade. Beslöts 

att styrelsens förslag till Fullmäktige angående medlemsavgifterna för 2021 skall vara att även de skall 

förbli oförändrade. 

 

§ 27 Förslag till dagordning vid FM 

Styrelsen beslöt att punkten 10 i dagordningen tas bort. 
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§  28  Motioner, förslag till yttranden,  proposition 

En motion har inkommit till Labradorfullmäktige. Styrelsen har vid ett tidigare sammanträde diskuterat 

om motionen skall tillstyrkas respektive avslås. Förslag till yttrande presenterades och diskuterades 

samt fastställdes. 

Styrelsen kommer att lägga fram en proposition till Fullmäktige rörande att bidragen till regionerna 

skall ändras, såtillvida att bidragen skall delas upp i en fast del, lika stor för alla, och en del beroende 

på antalet medlemmar i regionen.  Se § 10. 

 

§  29  Protokollförare vid mötet 

Styrelsen beslöt att utse Margareta Dahl att föra protokoll vid årets Labradorfullmäktige med Camilla 

Kretz som ersättare. 

 

§  30  Utmärkelser 

Styrelsen kommer att föreslå två personer som mottagare av klubbens förtjänsttecken att utdelas vid 
mötet. 
 

§  31  Inbjudningar 

Styrelsen beslöt att till årets Labradorfullmäktige inbjuda klubbens webbmaster och redaktör samt 

ansvarig för medlemshanteringen. Revisorerna och valberedningens medlemmar kommer också att i 

vanlig ordning bjudas in. 

 

JAKT 

§  32  Regelrevidering  

Svar skall sändas till SSRK senast den 31 januari ang den föreslagna regelrevideringen när det gäller 

jaktproven.  Jaktansvarig skriver ett förslag och sänder till Bo.  Styrelsen uppdrog till dessa båda 

personer att utforma svaret enligt diskussionerna vid mötet. 

 

§  33  Working Test-mästerskapet 2019 

Ansökan om Working Test-mästerskapet 2019 har inkommit från en region, nämligen Sörmland.  
Styrelsen beslöt att Sörmland får arrangera mästerskapet 2019, den 10 augusti. Anna fick i uppdrag 
att meddela region Sörmlands ordförande om beslutet. 
 

§  34  B-proven 2019 

Anna kommer att kontakta några av de större regionerna om genomförande av årets ordinarie B-prov i 

samtliga klasser. 

 

UTBILDNING 

§  35  Labradorläger 2019 

Utbildningsansvarig informerade via telefon att ett Labradorläger kommer att arrangeras för nybörjare 

även hösten 2019 samt även ett fortsättningsläger för förra årets deltagare. Labradorlägret är tänkt att 

äga rum vid Väla kursgård utanför Borås. Styrelsen inväntar budgetförslag innan godkännande kan 

lämnas.  

 

§  36  LRK:s instruktörsutbildning 

Ulla-Britt informerade via telefon under mötet att en instruktörsutbildning kommer att kunna anordnas i 

mars 2019 med deltagare från region Östra.  

Bo kontaktar utbildningsansvarig för att få mer utförlig information och budget. 

 

§  37  Provledarutbildning 

En provledarutbildning under ledning av Leif och Carina Asp kommer att genomföras under våren i 

Eksjötrakten så snart det blir snöfritt.  Budgetförslag finns.  Styrelsen beslöt att HS tar kostnaden för 

anlitande av L. och C. Asp. 
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§ 38 Working Camp 2019 

Anmälningarna har börjat komma in och intresset är mycket stort.  Under de första dagarna kom ca 70 

anmälningar och nuvarande siffra är ca 100. Budget finns.   

Närmare detaljer kring Campen t ex anmälningar, boende, domare o s v kommer att presenteras i 

samband med Regionträffen. 

 

KLUBBEN 

§  39  Regionträffen 2019, program 

Programmet för Regionträffen diskuterades. Enligt tidigare styrelsebeslut ska följande ämnen ingå i 

programmet: Utställning/exteriör, Utbildning, Jakt +KJL, Mentalitet , Information samt Ekonomi. 

Information om Working Campen 2019 samt om Agrias nya Breed Profile kommer också att 

presenteras. Styrelsen beslöt att tyngdpunkten skall ligga på gruppdiskussioner under temat Hur mår 

regionerna? 

Två ämnen skall särskilt diskuteras: Hur vill vi se regionernas arbete i framtiden resp Vad beror det på 

att det är så svårt att rekrytera styrelse och funktionärer i klubbarbetet idag? 

Även en punkt kring hur samarbetet HS/regionerna kan utvecklas skall finnas med. 

Fyra diskussionsgrupper planeras där en representant för HS skall ingå i varje grupp. 

Bo och Margareta fick i uppdrag att göra underlag till gruppdiskussionerna. 

 

§  40  Regionernas hemsidor 

De regioner som saknat egen hemsida har nu fått hjälp med att lägga upp en enklare hemsida med 

bl a kontaktuppgifter. I webmasters arbete med att lägga upp hemsidorna ingår endast en grundsida. 

 

§ 41 Benämning på mästerskap 

De interna mästerskap som hålls i regionerna, t ex i viltspår, skall benämnas regionmästerskap, inte 

klubbmästeskap, för att undvika sammanblandning med de mästerskap som HS ansvarar för. 

 

§  42  AU-beslut, ny domare vid Club Show 2019 

Klubbens arbetsutskott, AU, har den 13 januari 2019 godkänt utställningskommitténs förslag till byte 

av domare vid Club Show 2019 från Tony Floyd, som avsagt sig uppdraget pga sjukdom, till Sue 

Marskell, Kennel Berolee (hhtp://berolee.com/), England.  

 

§  43  Annonser i Labradoren 

Denna punkt skjuts upp till styrelsemötet i maj. 

 

§  44  Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 

 

MÖTEN 

§ 45 Kommande möten 

Följande datum för styrelsemöten under 2019 beslutades: 

31 mars Konstituerande möte 

4-5 maj Ordinarie styrelsemöte 

6 juni Endagarsmöte 

8 september Endagarsmöte 

19-20 oktober Ordinarie styrelsemöte 

30 november Endagarsmöte 

2020: 

18-19 januari Ordinarie styrelsemöte 

Möteskalendern kan ev behöva uppdateras efter Fullmäkitge med hänsyn till nya styrelsemedlemmar. 
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§  46  Mötets avslutande 

V. ordföranden tackade för ett mycket trevligt och givande styrelsemöte och avslutade mötet. 

 

    Justeras: 

     

   

 

Margareta Dahl  Bo Norling  Eva Zetterdahl 

Sekreterare   V. ordförande        Justerare 

       

                                                              

      

 

 

 

 

 

 

 


