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

3/2019
27–28 april 2019
§§ 62–94

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Lena Karlsson, Camilla Kretz, Margareta Dahl §§ 62–88,
Eva Zetterdahl §§ 62–88, Anna Londré §§ 89–94, samt suppleanterna Ulla-Britt Östman och Ingegerd
Wikström.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
§ 62 Mötets öppnande
Ordföranden Anders Dillström hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 63 Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Ingegerd Wikström.
§ 64 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några ändringar och tillägg.
§ 65 Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

SKRIVELSER
§ 66
Inkomna
Från SKK
Arkivering av klubbtidningar
Disciplinnämndens beslut 2019-01-09,11 st (ej lab)
Inbjudan till live-sänd information ang utbildningsfrågor 9/4
Påminnelse om remiss ang ändringar i Utställnings- och Championatsregler
Påminnelse om remiss gällande poängberäkning för Bruksavelspris
Inbjudan av utländsk domare som inte tidigare dömt i Sverige
Påminnelse om avelsfunktionärsutbildning 9-10 mars
Agria Breed profiles 2011-2016
Påminnelse om inrapportering av ny styrelse 2019
DN-beslut
Inbjudan till presentation om HD-utredningen 11 maj
Från SSRK
Debitering av medlemsavgifter för rasklubbar
Nytt avtal Rasdata
Inbjudan till Fullmäktige och Funktionärsträff
Nytt reglemente FB-R
CUA-utbildning i Västra KK:s regi 2019
Remiss retrieverjaktprovsdomare
Inbjudan till SBK:s regelkonferens 2020
Info ang tävlingssekreterare inom SBK
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Från Regionerna
Östra protokoll 9/2018, 1/2019
Värmland protokoll 13/1, verksamhetsberättelse, protokoll regionmöte,
Västerbotten protokoll: konstituerande, 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018
Skåne protokoll konst möte 2019-01-31,1/2019, protokoll regionmöte, protokoll 2019-02-25,
protokoll 2019-03-19
Västmanland protokoll 2018-08-16, 2018-10-21, 2018-12-09, 2019-01-18, protokoll regionmöte
samt årsmöteshandlingar
Labväst protokoll 1/2019, adresslista styrelsen
Sörmland protokoll regionmöte, årsmöteshandlingar, adresslista styrelsen
Mittlabben protokoll regionmöte, konst möte, adresslista styrelsen, årsmöteshandlingar
Skaraborg protokoll regionmöte, konstituerande 9/2, adresslista styrelsen
Östergötland, protokoll regionmöte, protokoll konstituerande möte, adresslista styrelsen
Småland: protokoll 2018-10-21, 2019-02-10, årsmöteshandlingar,
Från Övriga
One.com: Uppdatering av registreringsvillkoren gällande labradorklubben.se
One.com: Uppdatering av registreringsvillkoren gällande labradorhalland.se
Royal Canin: Nytt samarbetsavtal
SLU: Framtidens Djur 1/2019, 2/2019, 3/2019
Orderbekräftelse Kontorsgiganten
Jägarförbundet: kallelse årsstämma Stockholms län 4/4 2019
Konferensoffert 27-28 april – Scandic Upplands Väsby
Utgående
Till SKK
Kopia av brev till Göteborgs Universitet
Labradorklubbens styrelse 2019
Anmälan till presentationen av HD-utredningen
Till SSRK
Kopia av brev till Göteborgs Universitet
Svar ang ändrade Championatsregler
Labradorklubbens styrelse 2019
Anmälan delegater SSRK Fullmäktige
Till Regionerna
Påminnelse om anmälan till regionmöte och FM
Regionbrev 1/2019
Program vid Regionträffen 2019
Enkät – Utvärdering Regionträff 2019
Påminnelse om sista manusdag Labradoren nr 2
Till Övriga
Brev till Göteborgs Universitet, Laboratoriet för experimentell biomedicin
Norsk Retrieverklub o Norsk Kennelklub: Kopia av brev till Göteborgs Universitet
Göteborgs Djurförsöksetiska nämnd: Kopia av brev till Göteborgs Universitet
Kontorsgiganten: Beställning av etiketthållare
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EKONOMI
§ 67 Ekonomiska rapporter
De ekonomiska rapporterna sedan senaste mötet och fram till mitten av april gicks igenom.
Konstaterades att klubbens ekonomi ser fortsatt god ut.
Kassören informerade om att de flesta regioner skickat in sina årsmötesprotokoll. Region som inte
gjort det skall kontaktas.
Styrelsen beslutade att de regioner som inkommit med handlingar men som inte fullgjort andra
förpliktelser tillsvidare endast får grundbidraget utbetalat.

KLUBBEN
§ 68 Behov av nya konferenslokaler 3/7 och 15/9
Nya förslag diskuterades eftersom Broby Gård sålts. Sekreteraren fick i uppdrag att kontakta Scandic
hotell i Örebro.
Under punkten diskuterades även hur klubben på olika sätt skall rekrytera fler medlemmar.
§ 69 Enkät om regionträffen
Fyra stycken personer hade svarat på enkäten som skickades ut i efterhand. Sammanfattningsvis var
deltagarna mycket nöjda med regionträffen.

REGIONERNA
§ 70 Regionbrev nr 2/2019
Sekreteraren efterlyste information till kommande regionbrev.
Beslutades att anmälan WT/LM 2020 skall inkomma senast 30 september.
Under punkten diskuterades även regionernas hemsidor.

UTSTÄLLNING/EXTERIÖR
§ 71 Club Show
Utställningsansvarig informerade om att Club Show 2019 felaktigt har lagts ut som internationell
utställning på SKKs anmälningslista. Felet är korrigerat.
Club Show 2020 kommer att hållas i Söderköping och arrangeras av region Östergötland.
Utställningsansvarig informerade om det pågående arbetet. Beslut togs att tillsätta en bestyrelse i
huvudstyrelsen inför 2020.
Club Show 2021 kommer att anordnas av region Östra och hållas vid Ulriksdal. Utställningsansvarig
informerade om att flytten från Skokloster till Ulriksdal är godkänd av SKK.
Påminnelse skall gå ut till regionerna i nästa Regionbrev om att ansökningstiden för att anordna 2022
års Club Show skall ha inkommit till HS senast den 30 juni i år.
§ 72 Övrig utställning
Eva Zetterdahl informerade om att en exteriörutbildning för exteriördomare kommer att anordnas
tillsammans med Golden retrieverklubben den 8 september i SKKs lokaler. Dan Ericson kommer att
hålla i utbildningen för Labradorklubben. Budget finns sedan tidigare. Sista anmälningsdag är den
1 september. Katarina Ramberg i utställningskommittén är administrativt ansvarig.
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Eva Zetterdahl informerade om sitt deltagande på SSRK:s funktionärsträff.
Beslut togs i styrelsen om att utställningskommittén förblir oförändrad 2019, dvs. bestående av Ulrika
Henriksson, Gizella Holstenson, Annika Nordh samt Katarina Ramberg, med Eva Zetterdahl som
sammankallande.

AVEL
§ 73 Uppfödarträffar
Lena Karlsson presenterade en idé om uppfödarträffar vintern/våren 2020 i olika delar av landet, där
uppfödare kan träffas och diskutera under ledning av en moderator. Styrelsen var positiv till förslaget
och gav avelsansvarig i uppdrag att fortsätta planeringen.
§ 74 Ny medlem i avelskommittén
Styrelsen tog beslut om att godkänna Anita Norrblom som ny medlem i avelskommittén, tillsammans
med tidigare medlemmen Annika Niklasson. Lena Karlsson fungerar som sammankallande.
Frågor som rör jaktavlade labrador retrievers hanteras tills vidare av avelskommittén. Detta på grund
av att Kommittén för jaktavlad labrador retriever inte varit aktiv under 2018.
§ 75 Valphänvisningen
Styrelsen tog beslut om att hundar som omplaceras via Labradorklubben också kan vara
fodervärdshundar, under förutsättning att SKKs avtal används.

UTBILDNING
§ 76 Working Campen 2019
Utbildningsansvarig informerade om arbetet med Campen. Sista betalningsdag är 30/4. Efter detta
kommer reserver att tas in.
§ 77 Välalägret
Utbildningsansvarig informerade om att flera anmälningar inkommit. Ev. kommer en tredje instruktör
tas in.
§ 78 Provledarutbildningen
Utbildningsansvarig informerade om vårens provledarutbildning, som ställdes in på grund av för få
anmälningar och flera avhopp. En ny utbildning planeras.
§ 79 a. Instruktörsutbildningen
Labradorklubbens instruktörutbildning för valp- och nybörjargrupper pågår i Östra med fyra deltagare.
En utbildning skall startas i Götene i maj. Syftet med instruktörsutbildningen är att deltagarna skall
hålla kurser för regionen. LRK subventionerar platserna, resten står regionerna för.
§ 79 b. Kurs i hundens beteende
Ulla-Britt Östman presenterade en idé om en kurs i hundens beteende. Styrelsen var positiv till
förslaget och gav utbildningsansvarig i uppdrag att fortsätta planeringen.
§ 79 c. Utbildningskommittén
Styrelsen beslöt att godkänna Lotta Larsson och Ellinor Månsson som deltagare i
utbildningskommittén. Ulla-Britt Östman fungerar som sammankallande.
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MENTALITET
§ 80 FB-R/BPH
Mentalitetsansvarig informerade om bristen på beskrivare och funktionärer till både FB-R och BPH.
Ett sätt att få fler labradorägare att göra FB-R med sin hund kan vara att samordna arrangemanget
med uppfödare. Styrelsen gav Ingegerd Wikström i uppdrag att fortsätta eftersöka beskrivare och
funktionärer. Ingegerd Wikström och Ulla-Britt Östman fick också i uppdrag av styrelsen att föreslå tre
datum där FB-R kan anordnas i Labradorklubbens regi.
§ 81 Paneldiskussion
Ingegerd Wikström presenterade en idé om en paneldiskussion mellan utställningsdomare och
jaktprovsdomare om labradorens ursprung och egenskaper. Tanken är att denna diskussion skall
hållas på regionträffen 2020. Styrelsen var positiv till förslaget och gav mentalitetsansvarig i uppdrag
att fortsätta planeringen.

INFORMATION
§ 82 Behov av nya broschyrer 2019–2020?
Styrelsen diskuterade behov av nya broschyrer eller nytryck av gamla broschyrer, och kom fram till att
något sådant behov inte föreligger för närvarande.

TIDNINGEN
§ 83 Annonsörer i Labradoren: tillfrågade företag
Informationsansvarig redovisade vilka företag som kontaktats för annonsering i Labradoren 2019.
§ 84 a. Papperskvalitet
Styrelsen diskuterade papperskvalitén i Labradoren, som från nr 1 2019 trycks på nytt tryckeri och på
nytt papper. Styrelsen kunde konstatera att papperskvalitén har en något annorlunda s.k. bestrykning,
men att den är fullt acceptabel.
§ 84 b. Tidningens format
Tidningens format, G5, diskuterades efter att det på Labradorfullmäktige kommit upp ett förslag om att
göra Labradoren som en A4-tidning. Styrelsen kom samstämmigt fram till att i dagsläget inte ändra på
Labradorens format.

HEMSIDAN
§ 85 Allmän diskussion om den nya hemsidan
Styrelsen diskuterade den nya hemsidan och var överens om att den är lättnavigerad och smakfullt
utformad.
Diskuterades om länken ”Uppfödare” kunde lyftas fram ytterligare. Beslutades att ge webbredaktören i
uppdrag att lägga länken ”Uppfödare” även under fliken ”Rasen, avel o hälsa” (dvs. på två ställen på
hemsidan).
Diskuterades även under denna punkt regionernas hemsidor och det skiftande utseendet på sidorna.
Beslutades att ge webbredaktören i uppdrag att utreda möjligheten till och kostaderna för ett
gemensamt huvud/fot, liknande klubbens huvudsida, och inloggning där varje region kan redigera sina
respektive sidor.
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FACEBOOK
§ 86 Administratörer
Styrelsen beslutade att Camilla Kretz tills vidare står som ensam administratör av klubbens Facebooksida.
§ 87 Uppfödare som bjuder på medlemskap. Utvärdering av listan på Facebook
Diskuterades värdet av att publicera listan över uppfödare som bjuder sina valplöpare på medlemskap
förutom i tidningen även på klubbens Facebook-sida. Styrelsen kom fram till att fortsätta publicera
denna lista på Facebook.

PROFILPRODUKTER
§ 88 Profilprodukter till försäljning och som gåvor
Informationsansvarig tog upp frågan om profilprodukter, till försäljning men även tänkta som gåvor.
Några förslag på profilprodukter diskuterades. Styrelsen gav Camilla Kretz och Ulla-Britt Östman i
uppdrag att till nästa styrelsemöte presentera en handfull produkter och räkna på kostnader för dessa.

Mötet ajournerades kl. 16.30 och återupptogs på söndagen kl. 09.00.

JAKT
§ 89 WT-mästerskapet 2019
Jaktansvarig redogjorde för arbetet med Working Test-mästerskapet som anordnas av region
Sörmland. Platsen är ändrad till Öster malma. Annons kommer i nr 2 av Labradoren. Provet kommer
läggas ut på SSRK prov när domarna är klara.
§ 90 Jaktkommitté 2019
Beslut togs i styrelsen om att jaktkommittén förblir oförändrad 2019, dvs. bestående av Anders
Hallgren och Willy Gustavsson. Sammankallande är Anna Londré. Kommittén har haft ett telefonmöte.
§ 91 Remisser om ansökan till jaktprovs- resp. viltspårsdomare
Jaktansvarig redogjorde för de remisser som inkommit. Styrelsen hade inga synpunkter på förslagen.

ÖVRIGA FRÅGOR
§ 92 a. Motionerna till SSRK Fullmäktige
Motionerna till SSRK:s fullmäktige gicks igenom och diskuterades.
§ 92 b. Delegater till SSRK:s fullmäktige
Fem delegater är klara sedan tidigare, Anders Dillström, Anna Londr´, Lena Karlsson, Bo Norling och
Peter Andersson. Ytterligare en delegat behöver utses. Några förslag diskuterades.
§ 92 c. Ordinarie B-prov
Jaktansvarig informerade om att ingen region anmält sig som arrangör av ordinarie B-prov varken
2018 eller 2019. Diskuterades hur klubben kan motivera någon region inför 2020.
Beslutades att Bo Norling utarbetar ett förslag på hur ett bidrag till regionen som arrangerar det
ordinarie B-provet kan se ut.
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§ 93 Kommande styrelsemöten
Datumen för kommande styrelsemöten ligger fast. Styrelsen beslöt att förlägga mötena 3/7 och 15/9 i
Örebro:
3/7 Scandic Örebro
15/9 Scandic Örebro
19–20 oktober Upplands Väsby
30 november Upplands Väsby
Utställningsansvarig föreslog att anordna en anatomiutbildning för styrelsen på mötet i oktober.
Styrelsen var positiv till detta förslag och gav Eva Zetterdahl i uppdrag att planera vidare för detta.
§ 94 Mötets avslutande
Ordförande tackade för ett givande möte och avslutade mötet.

Camilla Kretz
Sekreterare

Justeras:

Anders Dillström
Ordförande
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Ingegerd Wikström
Justerare

