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Labrador Retrieverklubben                         6/2016     

Protokoll fört vid styrelsemöte                        2016-08-21   

Plats: Broby Gård, Märsta                           §§ 155-188

                       

_________________________________________________________________________________ 

Närvarande: Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Håkan Dahlin, Susanne Ekstedt, Lena 

Karlsson, Eva Zetterdahl samt Solveig Gyring, kansliet 

Anmält frånvaro: Anders Hallgren, Marie Ahlqvist och Bo Norling  

                                                                           

 

§ 155  Mötets öppnande                      

Ordföranden Katarina Ramberg hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.  

§ 156  Val av justerare                                                                                                                              

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Lena Karlsson.                                                                                             

§ 157  Fastställande av dagordning                                                                                                                        

Dagordningen fastställdes med några ändringar och tillägg.  

 

§  158  Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll, nr 5/2016, är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till 

handlingarna.   

   

SKRIVELSER 

§  159 

 Inkomna  

           Från SKK 

         SKK Play för uppfödare 

   Vaccinationsbestämmelser 

         Nordic Dog Show, förslag 

Disciplinnämndens beslut 32/2016, 34/2016, 36/2016 

Funktionärsstipendium och bestyrelserapport 

Tre nya exteriördomare utbildning till allrounddomare 

Föreningskommittén 

SKK UtstK protokollsutdrag nr 3/2016 ang. bestyrelserapporter 

SKK Västra Inbjudan till Rasklubbstorget på MY Dog 2017 

Översyn av SKK:s registreringsregler 

Avelskonferensen 19-20 november 2016 

Från SSRK                                                                                                                                                

HS-protokoll 2016-04-22-23med bilagor:                                                                   

Jaktprovsregler för tollingjaktprov, Anvisningar spanielprov, jaktprovsregler för spaniel 

Jaktprovsregler för retriever, Ekonomi SSRK/FB-R, Examinator för field spaniel                  

HS-protokoll 2016-05-03                                         

Domarauktorisationer, S. Jobse, labrador retriever 

HS-protokoll 2016-05-14 med bilagor  

Protokoll Utbildn.kom. 2016-04-28, Protokoll Viltspårkom. 2016-05-02 

Retrievermästerskapet 2016 

Avauktorisation jaktprovsdomare retriever 

Förtydligande gällande SSRK:s avtal med Royal Canin 

Auktorisationer exteriördomare 
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  Från Regionerna 

  Protokoll från region Mittlabben 2016-05-14 

  Protokoll från region Halland 2016-06-14 

         Protokoll från region Labväst 2016-06-16   

         Protokoll från region Småland 2016-03-22, 2016-05-22, 2016-07-05 

         Protokoll från region Gotland 2016-05-17  

  Protokoll från region Norrlabben 2016-06-29 

         Protokoll från region Sörmland 2016-06-08 

  Protokoll från region Östra 2016-06-21 (6/2016) 

  Ansökan från region Norrlabben om att få anordna Club Show 2019 

  Ansökan från region Labväst om att få anordna Club Show 2019 

  Protokoll från region Skåne 2016-08-08 

  Från Övriga 

       SBK Inbjudan till domarkonferens i lydnad 

  SLU Framtidens djur 

  Scandic Star Sollentuna, offert ang. konferens oktober 2017 

  Svante Frisk ang. aspirantdomare 

  Medlem ang. parning 

  BPH klubbartikel 

  Motion till Labradorfullmäktige 2017 

  Katja Sjöberg ang. DNA-tester 

Utgående 

        Till SKK 

        Ansökan om bidrag till Jubileumskonferensen 2017  

       Till SSRK 

       HS Protokoll 5/2016 

       Ansökan om bidrag till Jubileumskonferensen 2017 

       Till Regionerna 

       HS Protokoll 5/2016 

       Sommarhälsning från Utbildningskommittén 

      Till Övriga 

      Tackbrev med utställningskatalog till Agria, Royal Canin och Teba för sponsring av Club Show

  

De inkommande skrivelserna gicks igenom och diskuterades. Några av skrivelserna kommer att 

behandlas under mötet.  

 

EKONOMI 

§ 160  Ekonomiska rapporter för juli 

Styrelsen gick igenom och diskuterade balans- och resultaträkningen för juli med kommentarer från 

kassören, som inte deltog i dagens möte. Det kunde konstateras att den ekonomiska utvecklingen 

alltjämt visar ett positivt resultat. 

 

JAKT 

§  161  A-provet 

Information angående A-provet har inkommit från klubbens jaktansvarige, Anders Hallgren, som inte 

deltog i dagens möte. Allt är under kontroll inför A-provet, som kommer att gå av stapeln i 

Enköpingstrakten den 19 oktober. LRK samarbetar med SSRK Östra och kostnaderna för domare 

kommer att delas med SSRK. Tre domare är klara hittills: Tomi Sarkkinen, Mikael Rönnbäck och 

Henrik Vilendal. En fjärde domare ska rekryteras. Några av styrelsens medlemmar anmälde sitt 

intresse för att vara med som åskådare under provet. 
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§  162  B-provsverksamheten 2016 

Enligt information från Anders går provverksamheten bra, hittills är fyra prov avverkade och sex prov 

kommer att genomföras under hösten. 

 

 UTSTÄLLNING/EXTERIÖR 

§  163  Club Show 2016, rapport   

Lena, som är ordförande i region Västmanland, rapporterade från Club Show som gick av stapeln vid 

Högbo bruk den 16 juli. Hela arrangemanget blev mycket lyckat med en anmälningssiffra på över 190 

hundar. Ett reportage från Club Show kommer i Labradoren nr 3/2016. 

 

§  164  Club Show 2017 och 2019 

Club Show 2017 kommer att arrangeras av region Värmland med Annika Nordh och Ulrica Briving 

Samuelsson i utställningskommittén. Eva, LRK:s utställningsansvariga, som varit i kontakt med 

Värmlands utställningskommitté informerade om att en budget är under utarbetande och kommer att 

presenteras för huvudstyrelsen vid ett senare möte.  

 

Tre regioner har ansökt om att få anordna Club Show 2019, Norrlabben, Labväst och Östra. Med 

hänsyn tagen till när regionen i fråga senast anordnade utställningen samt belägenhet i landet beslöt 

styrelsen att ge uppdraget att anordna Club Show 2019 till Labväst.  

 

§  165  AU-beslut ang. dispens för domaraspirant, AU-beslut ang. domare på Club Show 

Arbetsutskottet har den 4 augusti 2016 samrått i frågan om dispensansökan från Svante Frisk att få 

göra aspiranttjänstgöring för Kerstin Henriksson på Gästriklands kennelklubbs utställning vid Högbo 

bruk den 4 september. AU:s förslag till beslut är att dispensansökan tillstyrks. 

Styrelsen beslöt att fastställa  AU:s förslag till beslut. 

 

Arbetsutskottet har den 21 juni 2016 samrått angående behovet av en extra domare till Club Show 

2016. Anledningen var att anmälningarna till utställningen blev betydligt fler än beräknat. AU:s förslag 

till beslut är att engagera Lene Johansen som domare vid Club Show. 

Styrelsen beslöt att fastställa AU:s förslag till beslut.  

 

§  166  Utställningskommittén, rapport från möte 

Eva informerade om att utställningskommittén nyligen har haft ett möte och att arbetet i kommittén 

fungerar bra.  

Eva tog upp frågan om en licens för dataprogram för utställningskatalog.  Styrelsen uppdrog åt Eva att 

ta kontakt med ansvarig på SKK, Ulrika Henriksson, för ytterligare information i frågan. 

Beslöts att utställningskommittén ska titta över listan över examinationsdomare/aspirantdomare för att 

se om den behöver uppdateras.  

Frågor om regelverket vid Club Show diskuterades. Det konstaterades att reglerna för vad som gäller 

tävlande i jaktklass behöver ses över. Ytterligare tillägg kommer att göras som ett förtydligande i 

regelverket 

 

AVEL 

§  167 Aktuella avelsfrågor 

Lena informerade om att hon fått en skrivelse från SKK angående RAS, som ännu inte kommit SKK 

tillhanda. RAS-dokumentet skickades redan i våras till SSRK för granskning och därefter  

vidarebefordran till SKK. Lena fick i uppdrag att kontakta SSRK för att höra vad som hänt och varför 

RAS inte skickats vidare. 
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Lena rapporterade om frågor som hon fått in från medlemmar i avelsfrågor. Styrelsen beslöt att endast 

besvara frågor från medlemmar som uppger namn, medlemsnummer och hundens 

registreringsnummer. Information om detta ska läggas ut på hemsidan. Lena tar kontakt med Marita 

angående denna fråga. 

 

Eftersom avelsansvarig inte har möjlighet att delta i SKK:s avelskonferens den 19-20 november beslöt 

styrelsen att Susanne i sin egenskap av ansvarig för mentalitetsfrågor deltar i konferensen.  

 

§  168  Labradorfonden 

Styrelsen diskuterade Labradorfonden och dess regelverk. Beslöts att en översyn av reglerna ska 

göras. Uppdrogs åt Håkan att till nästa möte komma med ett förslag till justering av reglerna. Förslaget   

ska skickas ut till styrelsen före mötet. 

 

§  169  Hälsoenkäten 

Lena informerade om att hälsoenkäten kommer att diskuteras vid avelskommitténs möte i Ljungskile 

nästa helg. Förslag på vilka frågor som ska ingå i enkäten kommer att presenteras vid 

huvudstyrelsens möte i oktober. 

 

§  170  Utvärdering av hälsoprogrammet 

SKK:s avelskommitté har fått i uppdrag att genomföra en större regelöversyn när det gäller 

hälsoprogram. Rasklubbarna har därför fått i uppdrag att se över och utvärdera eventuella 

hälsoprogram. Utvärderingen ska dokumenteras och vara SKK:s avdelning för avel och hälsa tillhanda 

senast den 1 mars 2017 tillsammans med en redogörelse för om klubben önskar behålla 

hälsoprogrammet i befintligt skick, alternativt förändra eller avsluta det. Styrelsen beslöt att ta upp 

frågan för behandling vid nästa möte.  

 

§  171  DNA-tester 

Katja Sjöberg har inkommit med en skrivelse ang. möjligheten att få information beträffande 

dokumenterade DNA-tester på våra svenskägda labradorer. Styrelsen diskuterade frågan men anser 

inte att detta för närvarande är så aktuellt. Styrelsen beslöt därför att tills vidare inte vidta några 

åtgärder i frågan. Lena fick i uppdrag att svara Katja Sjöberg. 

 

§  172  Silverlabradorer 

Susanne arbetar med en artikel som ska ligga till underlag för en pressrelease ang. de s.k. 

silverlabradorerna. Förslag till artikeln ska vara färdigt till styrelsemötet i oktober. 

 

UTBILDNING 

§  173  FB-R 

Utbildningen av instruktörer och övriga funktionärer till FB-R diskuterades. Susanne fick i uppdrag att 

ta kontakt med Bitte Sjöblom som är utbildningsansvarig i SSRK. Frågan kommer att tas upp vid 

styrelsemötet i oktober. 

 

KLUBBEN 

§  174  Arbetsutskottet, inval av ännu en medlem 

Vid det konstituerande sammanträdet den mars fattades ett beslut om vilka styrelsemedlemmar som 

ska ingå i Arbetsutskottet. Kassören Bo Norling valdes in vid detta tillfälle, men eftersom Bo är 

suppleant i styrelsen är detta inte förenligt med föreningens stadgar, då det endast är ordinarie 

medlemmar som kan ingå i AU. Med anledning av detta måste en ny medlem väljas. Anders Hallgren 

föreslogs, men eftersom Anders inte var närvarande vid dagens möte beslöt styrelsen att bordlägga 

frågan om inval i AU till nästa möte. 
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§  175  Labradorfullmäktige 2017 och Regionträffen 2017 

Labradorfullmäktige 2017 och Regionträffen kommer enligt tidigare styrelsebeslut att äga rum under 

samma helg, den 25-26 mars. Regionträffen äger rum på lördagen från kl. 9.00 – 18.00 och avslutas 

med middag. Labradorfullmäktige kommer att börja kl. 9.00 på söndagen den 26 mars. Plats för 

Regionträffen och Labradorfullmäktige kommer att vara Scandic Star hotell i Sollentuna.  

 

§  176  Jubileumskonferensen 2017 

Jubileumskonferensen kommer att äga rum den 28-29 oktober på Scandic Star hotell i Sollentuna. 

Katarina redogjorde för det förslag till program som arbetsgruppen för konferensen arbetat fram. 

Konferensen kommer att börja kl. 12 på lördagen med lunch och vara avslutat kl. 17.00 på söndagen. 

De föreslagna föredragshållarna kommer att inbjudas under hösten.  

 

§  177  Jubileumsåret 2017 

Aktiviteter under jubileumsåret diskuterades. Styrelsen beslöt att den av Marita Björling framtagna 

jubileumsloggan ska finnas på omslaget av medlemstidningen Labradoren från och med nr 4/2016. 

En nummerlappshållare samt ett koppel med jubileumsloggan ska tas fram för att användas för bland 

annat utdelning och försäljning. 

 

§  178  Årets Labrador 

De senaste åren har det inkommit en eller högst två ansökningar/år till Årets Labrador och det är 

ytterst tveksamt om det är meningsfullt att ha kvar utnämningen. Frågan har diskuterats vid flera 

tillfällen och vid styrelsemötet i juni fick Marie Ahlqvist och Solveig Gyring i uppdrag att föreslå en 

ändring av statuterna för Årets Labrador. Något förslag till ändring av statuterna har inte framlagts. 

Efter en lång diskussion beslöt styrelsen att utnämningen Årets Labrador ska avvecklas med 

omedelbar verkan.  Beslutet var enhälligt. 

 

§  179  Arkivering av LRK handlingar 

Kian Wingård har överlämnat de handlingar som hon har registrerat för LRK:s räkning och som 

sträcker sig fram till och med år 2006. Dessa handlingar är nu helt färdiga för att överlämnas till ett 

arkiv. Tills vidare kommer de färdigregistrerade handlingarna att förvaras på kansliet. Registreringen 

av klubbens handlingar bör fortsätta och en handlingsplan för detta måste upprättas. Sekreteraren fick 

i uppdrag att tillsammans med Solveig, som sköter klubbens kansli arbeta vidare med frågan om 

förvaringen av klubbens handlingar. Styrelsen framför ett stort tack till Kian Wingård för hennes 

ovärderliga insatser. 

 

§  180  Statuterna för hedersmedlemskap, förtydligande 

Statuterna för hedersmedlemskap är i dag oklart formulerade. Styrelsen beslöt att ge sekreteraren i 

uppdrag att komma med ett förslag till ett förtydligande av ordalydelsen i statuterna. 

 

§  181  LRK:s sponsorer 

Katarina informerade om vad som gäller beträffande LRK:s sponsorer. Agria och Royal Canin är 

LRK:s huvudsponsorer. Detta gäller även för regionerna.  

 

§  182  Regionerna, regionbesöken 

Flera frågor angående regionerna diskuterades.  

Håkan har gjort en sammanställning av medlemsutvecklingen över tid åren 2014-2015-2016. 

Styrelsen beslöt att inbjuda Margot Engström till styrelsemötet i oktober för att diskutera frågor kring 

medlemsutvecklingen. 

Beslöts att frågorna angående regionbesöken bordläggs till nästa styrelsemöte. 
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Solveig informerade om att en av LRK:s flaggor har förkommit i samband med en aktivitet anordnad 

av region Östra. Beslöts att regionen ersätter huvudstyrelsen med 500 kr, den summa som tas ut som 

deposition i samband med lån av flagga. 

 

INFORMATION 

§  183  Lista över personer utöver medlemmar som får Labradoren 

Katarina och Solveig har gått igenom listan på personer som inte är medlemmar som får 

medlemstidningen Labradoren och tagit bort många namn, bl.a. har alla veterinärkliniker uteslutits. 

 

§  184  Stockholm Hundmässa, rasklubbsmonter  

Inbjudan till Stockholm Hundmässa har ännu inte skickats ut. Håkan meddelade att han är beredd att 

ta sig an utformningen av rasmontern samt bemanningen. 

 

SSRK 

 §  185  Motioner till SSRK:s fullmäktige 2017    

Till SSRK:s fullmäktige 2017 kommer LRK att lämna in Majvor Näsmans motion Ändring av meritering 

för titeln SE.U.CH vid officiell utställning, som tillstyrktes av Labradorfullmäktige 2015, varvid beslöts 

att skicka motionen vidare till SSRK:s fullmäktige 2017. 

  

Några andra motioner är inte aktuella. 

 

 

§  186  Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 

 

§  187  Kommande möten 

Nästa möte blir ett tvådagarsmöte den 8-9 oktober på Scandic Star hotell i Sollentuna. 

Valberedningen ska inbjudas att delta vid mötet. 

 

§  188  Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för ett trevligt och givande styrelsemöte och avslutade mötet. 

 

 

 

Monica Damell Modin  Justeras:          

Sekreterare    

 

    Katarina Ramberg Lena Karlsson 

                           Ordförande  Justerare                                 

      

 

 

 

 


