Labrador Retrieverklubben
Protokoll fört vid styrelsemöte
Telefonmöte

5/2015
2015-04-16
§§ 88-115

_________________________________________________________________________
Närvarande: Dan Ericsson §§ 93-115, Katarina Ramberg, ordf. §§ 88-92, Monica Damell Modin, Ninni
Ericsson, Anders Hallgren, Lena Karlsson, Håkan Dahlin samt suppleanten Ingvor Eriksson.
Anmält förhinder: Ulrica Briving Samuelsson

§ 88 Mötets öppnande
Vice ordföranden Katarina Ramberg hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 89 Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Anders Hallgren.
§ 90 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några tillägg.
§ 91 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från tidigare styrelsemöten, nr 3/2015 och 4/2015 (konstituerande sammanträde), är
justerade, utskickade och utlagda på hemsidan. Protokollen lades till handlingarna.

SKRIVELSER
§ 92
Inkomna
Från SSRK
HS Protokoll 2015-01-31-02-01
HS Protokoll per capsulam 2015-02-16
Protokoll Retrieverjaktkommittén 2015-01-13
Protokoll Tollingjaktkommittén 2015-01-14, 2015-01-18
Protokoll Spanieljaktkommittén 2015-01-15
Protokoll Utbildningskommittén/DUG 2014-11-16
Preliminärt program Utbildning-Funktionärsträff 2015
Preliminärt program Retriever-Funktionärsträff 2015
Tolkning av stadgar, kopia på svar till Thomas Persson
HS Protokoll per capsulam 2015-02-15
Inbjudan Funktionärsträff samt program
Från Regionerna
Västerbotten, protokoll 2014-02-27, 2014-03-24,2014-04-22, 2014-06-03,2014-09-30,
2014-11-11, Årsmöteshandlingar : Verksamhetsplan 2015, Verksamhetsberättelse 2014
Region Gotland Årsmötesprotokoll
Region Halland Årsmöteshandlingar
Protokoll från region Labväst 2015-03-03
Region Småland, Årsmöteshandlingar, Protokoll 2015-02-15, Konstituerande möte 2015-02-15
Protokoll från region Mittlabben 2015-02-28
Region Skaraborg Årsmöteshandlingar
Region Östergötland, Årsmöteshandlingar, protokoll, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan
Region Skåne, protokoll 2015-02-17 (2/2015), 2015-03-07 (3/2015)
Region Norrlabben, Verksamhetsberättelse 2014, Protokoll 2015-03-19 (3/2015)
Region Värmland Protokoll årsmöte 2015-02-15, protokoll konst. möte 2015-02-15
Region Västmanland Protokoll 2015-03-24, protokoll konst. möte 2015-03-22
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Från Övriga
SLU Inbjudan till kongress angående viktkontroll etc 14-16 juni
Utgående
Till SSRK
Gemensam skrivelse angående införandet av en J-beteckning
HS Protokoll 3/2015
Till Regionerna
HS Protokoll 3/2015
Till Övriga
Fullmäktigehandlingar till delegater, revisorer, valberedning
Inkomna och utgående skrivelser gicks igenom och diskuterades.
Dan Ericsson anlände och övertog ordförandeskapet
EKONOMI
§ 93 Ekonomiska rapporter för februari
Kassören gick igenom och kommenterade de ekonomiska resultat- och balansrapporterna för februari.
JAKT
§ 94 A-provet
Anders rapporterade om läget när det gäller planeringen av A-provet. Kontrakt med Jenny Hamring är
underskrivet, kontrakt med de avtalade domarna saknas fortfarande, eftersom auktorisationen från
SSRK av domarna ännu inte är klar.
§ 95 Särskilda prov
Anders informerade om att tre särskilda prov kommer att gå av stapeln under våren, arrangörer är
Labväst, Östergötland och region Östra (15 maj i Vallentuna). Region Östergötland har ansökt om det
ordinarie provet. Styrelsen beslöt att tillstyrkta att region Östergötland får arrangera det ordinarie
provet.
§ 96 Labradormästerskapet 2016
Region Mittlabben har ansökt om att få arrangera Labradormästerskapet 2016. Styrelsen beslöt att
tilldela Mittlabben arrangörskapet för LM 2016.
UTSTÄLLNING/EXTERIÖR
§ 97 Club Show 2015
Katarina informerade om att det hittills är 132 hundar anmälda till Club Show. Beslöts att ordföranden
Dan Ericsson och utställningsansvarig Katarina Ramberg representerar huvudstyrelsen vid årets Club
Show. Beslöts även att Katarina får i uppdrag att införskaffa en present till vinnaren till en kostnad av
högst 500 kronor.
UTBILDNING
§ 98 Working Camp 2016
Styrelsen beslöt att klubben ska påbörja planeringen av Working Camp 2016 och beslöt att tillsätta en
arbetsgrupp för Campen. Att ingå i gruppen utsågs Ingvor Eriksson, Anders Hallgren och Ulrica
Briving Samuelsson, med Ingvor som sammankallade. Ytterligare personer kan bli aktuella att ingå i
arbetsgruppen. Till nästa styrelsemöte ska en skiss för planeringen vara klar att presenteras. Beslöts
att under kommande möten ha med Working Camp som en stående punkt på dagordningen.
AVEL
§ 99 Allmänna avelsfrågor
Klubbens avelsansvariga Lena Karlsson kommer att delta i SSRK:s avelskonferens den 9 maj.
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Styrelsen fastslog att de viktigaste frågorna att arbeta med och driva under det kommande året är
a) SKK:s avläsningsrutiner, b) ögonlysningen, c) RAS.
KLUBBEN
§ 100 SKK:s grundregler, svar på remiss
Sista dagen för svar på remissen är den 30 april. Beslöts att begära förlängd svarstid. Sekreteraren
tillskriver SSRK.
§ 101 Kommittéerna
Utställnings/exteriöransvarig och jaktansvarig presenterade sina förslag på deltagare i sina respektive
kommittéer. Att ingå i utställningskommittén förslog Katarina Ulrika Henriksson och Annika Nordh,
ingen förändring från föregående år. Anders förslag till jaktkommittén är Per Christofferson och Willy
Gustafsson, inte heller där någon förändring från föregående år. Styrelsen beslöt att godkänna de
båda förslagen till utställningskommittén och jaktkommittén. Diskuterades några förslag på personer
till avelskommittén och till utbildningskommittén. Lenas föreslog två personer till avelskommittén, och
styrelsen godkände att de föreslagna personerna tillfrågas. Ytterligare en person bör ingå i kommittén.
Beslut om avelskommittén fattas vid nästa styrelsemöte. Beslöts att bordlägga frågan om deltagare i
utbildningskommittén till nästa styrelsemöte. Den nybildade kommittén för de jaktavlade labradorerna
diskuterades, men beslut om denna bordlades till kommande styrelsemöte.
§ 102 Skrivelse från Smart Fellows kennel
Styrelsen har mottagit en skrivelse från Yvonne Westerlund, Smart Fellows kennel angående SKK:s
avläsningsrutiner. Beslöts att ärendet överförs till avelsansvarig för behandling.
§ 103 Resa till England 2016
Med anledning av den engelska labradorklubbens 100-årsjubileum 2016 har en resa till England
diskuterats. Dan och Katarina fick i uppdrag att sköta planeringen av resan inför vidare diskussion vid
styrelsemötet den 9 maj.
§ 104 Rapport från möte med Agria
Dan informerade om att Agria kommer att bekosta tryckningen av den nya valpbroschyren.
§ 105 Överlämnande av material från tidigare styrelsemedlemmar
Lena informerade om att hon ännu inte fått material från klubbens förra avelsansvariga.
INFORMATION
§ 106 Broschyrer
Håkan informerade om att arbetet med den nya versionen av Valpbroschyren har påbörjats.
§ 107 Hemsidan
Konstaterades att hemsidan fortsatt fungerar mycket väl.
§ 108 Gemensam plattform för hemsidor
Håkan har skrivit en text med förslag till ett projekt om Gemensam plattform för hemsidor. Förslaget
kommer att skickas ut till regionerna för synpunkter i samband med nästa Regionbrev.
§ 109 Facebook-sidan
Håkan rapporterade om att Facebook-sidan fortsätter att utvecklas och att antalet gilla-markeringar
har ökat.
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§ 110 Labradoren
Labradorens redaktör Camilla Kretz har aviserat sin avgång from nr 4/2015 av Labradoren. En annons
där LRK söker en ny redaktör ligger ute på klubbens hemsida och kommer att finnas i nästa nummer
av tidningen. Sista ansökningsdatum är den 20 juni.
Redaktören efterlyser ytterligare material till nr 2/2015.
SSRK
§ 111 Funktionärsträffen 18-19 april
Till SSRK:s funktionärsträff den 18-19 april är Dan och Ingvor anmälda. Dan deltar i programmet för
ordförande lördagen den 18 april och Ingvor i programmet för utbildningsansvariga 18-19 april.
§ 112 Fullmäktige 2015
LRK:s delegater till SSRK:s fullmäktige är Lars Ramberg, Marita Björling, Lars-Olof Carlén och Håkan
Dahlin. Suppleanter är Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Lena Karlsson och Ingvor Eriksson.
§ 113 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
§ 114 Kommande möten
Kommande styrelsemöten blir den 9 maj och den 9 juli, båda på Broby gård.
§115 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för ett trevligt möte och avslutade mötet.

Monica Damell Modin
Sekreterare

Justeras:

Dan Ericsson
Ordförande §§ 93-115

Anders Hallgren
Justerare
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Katarina Ramberg
Ordförande §§ 88-92

