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

2/2017
2017-03-04
§§ 47-77

_________________________________________________________________________________
Närvarande: Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Ekstedt, Anders Hallgren §§ 47-67,
Lena Karlsson, tjänstgörande suppleanterna Bo Norling och Marie Ahlqvist samt Solveig Gyring,
kansliet.
Anmält förhinder: Håkan Dahlin och Eva Zetterdahl

§ 47 Mötets öppnande
Ordföranden Katarina Ramberg hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 48 Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Bo Norling..
§ 49 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några tillägg.
§ 50 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll, nr 1/2017, är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till
handlingarna.

SKRIVELSER
§ 51
Inkomna
Från SKK
Disciplinnämndens åtgärder - en förklaring
Disciplinnämndens beslut 68/2016, 70/2016, 71/2016, 74/2016, 75/2016, 76/2016, 77/2016,
78/2016, 80/2016, 82/2016, 83/2016, 86/2016, 88/2016
Förtydligande ang. SKK:s organisationsutredning ang. utredningens bakgrundsmaterial
SKK:s avelskommitté, protokollsutdrag 2016-11-24 ang.konferensbidrag
SRD Specialklubbar 2017 Info från Arbetsgruppen för SRD till Specialklubbar/SRD ansvariga
Utbildning i Föreningsteknik, sista anm. 10 april
Rapportera in ny styrelse 2017
Påminnelse Avelskommitténs regelöversyn utvärdering av hälsoprogram
Utbildning för handledare vid ringsekreterarutbildning 14-15 oktober 2017, anmälan senast 8/9
Ang. tre artiklar om höftledsdysplasi, publicerade i Hundsport Special
Från SSRK
Nya styrelseuppgifter för 2017, senast 31 mars
SSRK:s utställningsprogram 2018
Kommittén för FB-R Uppföljning starter FB-R 2016 + Statistik 2016
SSRK Västra Inbjudan till Lag SM för retriever
Från Regionerna
Protokoll från region Sörmland 2017-01-10
Protokoll från region Västmanland 2016-11-27
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Protokoll från region Labväst 2017-01-12 (1/17)
Protokoll från region Gotland 2017-01-17
Protokoll från region Skåne 2016-02-09, 2016-04-03, 2016-12-01 (9/2016), 2017-02-02
Protokoll från region Skaraborg 2017-01-09
Protokoll från region Östra 2017-01-04
Region Labväst Årsmöteshandlingar 2017,Protokoll årsmöte 2017-02-12, protokoll konst. möte
2017-02-12, Lista över ny styrelse 2017
Region Ö-Labben, Balans- och resultaträkning 2016
Protokoll region Norrlabben 2017-02-12 konst.möte; Protokoll årsmöte 2017-02-12
Från Ö-Labben Årsmötesprotokoll 2017-02-12, Revisionsberättelse, Inventarieförteckning
Från Övriga
Carina Svensson ang. mötesordförande vid årsmöte i region Östra
JRF Västras Jaktklubb, Inbjudan till Jakt - och Fiskemässan i Ramsele 20 maj 2017
Pipeline Nordic AB, kundundersökning
Skrivelse från Åsa Ölvin ang. Ö-Labben
Mail från Anna Linderhed ang.PHTVL/PHPV
Utgående
Till SSRK
Komplett
HS Protokoll 1/2017
Skrivelse ang. tillstyrkan av domaransökan
Till Regionerna
HS Protokoll 1/2017
Regionbrev 1/2017
Till Övriga
Svar till Anna Linderhed
Listan över de inkommande skrivelserna gicks igenom. Några av skrivelserna kommer att behandlas
som särskilda punkter under mötet.
EKONOMI
§ 52 Ekonomiska rapporter januari-februari
Kassören gick igenom de ekonomiska rapporterna för årets två första månader, januari och februari.
Det konstaterades att ekonomin ser mycket bra ut.
Bo informerade om att han nu enligt tidigare styrelsebeslut har placerat 500.000 kr på ett
räntebärande konto.
§ 53 Bokning av tågbiljetter
Kassören tog upp frågan om bokning av tågbiljetter. Det finns nu en möjlighet för styrelsens
medlemmar att beställa biljetter mot faktura till en kostnad av 29 kr per bokning. Fördelen med detta är
att den enskilde inte behöver ligga ute med egna pengar. Beslöts att styrelsens medlemmar börjar
använda den nya rutinen vid beställning av tågbiljetter. Vikten av att i följemail ange datum och
avsikten med resan betonades.
JAKT
§ 54 Rapport från Jaktprovsdomarkonferensen
Anders rapporterade från SSRK:s Jaktprovsdomarkonferens som han deltog i under helgen den 25-26
februari. En sak som hade diskuterats var vikten av samstämmiga jaktprovsprotokoll. Anders gick
även igenom det som han hade redovisat vid konferensen angående labradorer.
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§ 55 FB-R
Ordföranden gick igenom den redovisning av statistik över utförda FB-R tester som SSRK:s FB-Rkommitté har skickat ut. Frågan om FB-R kommer att diskuteras på Regionträffen den 25 mars.
§ 56 Gamla jaktprovskritiker
Bitte Sjöblom har meddelat att hon har en del gamla jaktprovskritiker, som hon kommer att lämna över
till klubben. Styrelsen diskuterade frågan om hur länge jaktprovskritiker ska sparas och beslöt att de
behålls i 2 år.
UTBILDNING
§ 57 Labradorläger september 2017; fastställande av AU-beslut
Marie informerade om den fortsatta planeringen av det Labradorläger/Jaktinternat, som kommer att
arrangeras i Yxnerum den 8-10 september.
Eftersom något datum för Labradorlägret inte fastställdes vid föregående styrelsemöte, har LRK:s
arbetsutskott den 22 februari samrått i ärendet och beslutat att fastställa datum för arrangemanget till
den 8-10 september. Styrelsen konfirmerade AU:s beslut.
§ 58 Den förberedande instruktörsutbildningen
Marie gav en kort information om den förberedande instruktörsutbildningen, som kommer att
presenteras på Regionträffen.
AVEL
§ 59 Den nya PRA-formen
Lena meddelade att den nya PRA-formen kommer att diskuteras på KJL:s möte den 8 mars, där hon
kommer att delta. Information om sjukdomen med en förklarande text ska läggas ut på hemsidan.
§ 60 Hälsoenkäten
Lena informerade om att frågorna till Hälsoenkäten är klara för sammanställning. Vid mötet med KJL
den 8 mars kommer frågorna att diskuteras. Lena kommer därefter att skicka ut dem till styrelsen för
eventuella synpunkter, som ska ha inkommit före nästa styrelsemöte. Tidsplanen är att enkäten ska
skickas ut i slutet på året. En av klubbens sponsorer kommer att bidra med kuvert samt
portokostnader. Beslöts att LRK:s logotype ska finnas på kuverten.
§ 61 Rapport från SSRK:S Avelskonferens i februari
Katarina rapporterade från SSRK:s Avelskonferens som hon deltog i den 11-12 februari.
Deltagarantalet i konferensen var stort. Dokumentation kommer att överlämnas till avelsansvarig
senare.
UTSTÄLLNING/EXTERIÖR
§ 62 Ansökan om utökat rasregister, fastställande av AU-beslut
Arbetsutskottet har den 8 februari 2017 samrått angående en ansökan från Maritha Östlund Holmsten
om utökat rasregister. LRK:s utställningskommitté har behandlat ansökan och har kunnat konstatera
att sökanden uppfyller de kriterier som LRK har för exteriördomare och föreslår därför att ansökan
tillstyrkes. AU:s beslut blev att tillstyrka ansökan. Styrelsen beslöt att konfirmera AU:s beslut.
KLUBBEN
§ 63 Labradorfullmäktige 2017. Planering, avstämning
Planeringen av programmet vid Labradorfullmäktige gicks igenom. Beslöts att Solveig sköter
avstämningen mot röstlängden. Håkan ska tillfrågas om han vill ordna med namnskyltar med klubbens
logotype. Vid genomgången av verksamhetsberättelsen redogör var och en av styrelsens
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områdesansvariga för sina respektive frågor.
Katarina meddelade att vi inte kommer att ha tid för någon föredragshållare.
Beslöts att Solveig och Monica går igenom vilka som ska avtackas.
§ 64 Regionträffen 2017
Programmet för Regionträffen gicks igenom och diskuterades. Sekreteraren justerar programmet i
enlighet med vad som beslutades och skickar därefter ut det till deltagarna.
§ 65 Stamtavleboken 2018
Katarina informerade om planeringen av Stamtavleboken och presenterade den blankett som ska
fyllas i av annonsörerna. Blanketten kommer att finnas på hemsidan.
§ 66 SKK:s organisationsutredning
Styrelsen beslöt att uppdra åt Katarina och Bo att svara på enkäten angående SKK:s
organisationsutredning. Svar ska vara SKK tillhanda senast den 31 mars.
§ 67 Anhållan från Ö-Labben om nedläggning av regionen
Region Ö-Labben har vid sitt årsmöte den 12 februari beslutat att anhålla om att Ö-Labben läggs ner.
Som nämnts vid tidigare styrelsemöten är anledningen till detta att regionen under flera år har haft
svårt att få medlemmarna att delta vid olika aktiviteter samt att den nuvarande styrelsen kommer att
avgå vid årsmötet 2017.
Vid Ö-Labbens årsmöte i Karlskoga, där huvudstyrelsens sekreterare deltog, gjordes försök att välja
en ny styrelse, vilket inte lyckades. Endast fyra personer förklarade sig villiga att gå in som nya
styrelseledamöter, några förslag på revisorer fanns inte. Efter diskussion beslöt Ö-Labbens årsmöte
att begära hos LRK:s huvudstyrelse att regionen läggs ner. Ingen reserverade sig mot beslutet.
Anders Hallgren lämnade mötet
Efter diskussion beslöt HS att region Ö-Labben ska läggas ner. Det beslutades också att Ö-Labben
slås ihop med region Värmland, som har förklarat sig villig att ta emot Ö-Labbens medlemmar. Ett
brev ska gå ut till Ö-Labbens medlemmar angående den uppkomna situationen och medlemmarna
ska informeras om att de kan välja en annan region, om de så önskar. Styrelsen beslöt även att de
fyra medlemmar som vid Ö-Labbens årsmöte hade förklarat sig villiga att ingå i en ny styrelse ska
inbjudas till Regionträffen den 25 mars.
För slutförande av regionens upphörande kommer Bo att ta kontakt med Ö-Labbens före detta kassör.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad
§ 68 Regionerna
Styrelsens medlemmar rapporterade från de årsmöten de deltagit i.
§ 69 Inkommen skrivelse ang. mötesordförande vid årsmöte/regionmöte
Carina Svensson har inkommit med en skrivelse med synpunkter på val av mötesordförande till region
Östras årsmöte. Sekreteraren har konsulterat Lars Ramberg, LRK:s adjungerade i föreningsteknik, i
frågan och kommer att besvara skrivelsen.
§ 70 Arkivering av handlingar
Sekreteraren redogjorde för hur hanteringen av LRK:s äldre handlingar fortskrider.
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§ 71 LRK:s sponsorer
Kassören informerade om de avtal som har träffats med LRK:s sponsorer, Agria och Royal Canin.
Bland annat kommer Agria att bidra med en summa till det nyinrättade stipendiet, benämnt LRK:s och
Agrias Ungdomsstipendium.
§ 72 Jubileumskonferensen
Katarina informerade om att SKK har beslutat att bidra med 10.000 kr till Jubileumskonferensen
.§ 73 Medlemsutveckling
Katarina redogjorde för statistiken i tidningen Apportören när det gäller medlemsutvecklingen inom de
olika retrieverklubbarna.
INFORMATION
§ 74 Tidningen Labradoren
SKK har meddelat att rasklubbarna har tillåtelse att i sina medlemstidningar publicera de tre artiklarna
om höftledsdysplasi som har varit publicerade i Hundsport Special. Styrelsen beslöt att i de tre
kommande numren av Labradoren, nr 2, 3 och 4, publicera de tre artiklarna, med en artikel per
nummer.

§ 75 Övriga frågor
Katarina påminde om SSRK:s funktionärsträff den 22-23 april och SSRK:s Fullmäktige den 20-21 maj.
§ 76 Nästa styrelsemöte
Beslöts att det första styrelsemötet efter Labradorfullmäktige preliminärt blir lördagen den 29 april, om
möjligt på Broby Gård.
§ 77 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för dagens möte och förklarade mötet avslutat.

Justeras:
Monica Damell Modin
Sekreterare
Katarina Ramberg
Ordförande
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Bo Norling
Justerare

