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

6/2017
2017-09-23-24
§§ 165-204

_________________________________________________________________________________
Närvarande: Katarina Ramberg, Bo Norling, Monica Damell Modin, Lena Karlsson, Susanne Ekstedt
§§ 189-204, tjänstgörande suppleanterna Jane Geismar och Camilla Kretz samt Solveig Gyring,
kansliet.
Anmält förhinder: Anders Hallgren och Eva Zetterdahl

§ 165 Mötets öppnande
Ordföranden Katarina Ramberg hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 166 Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Camilla Kretz.
§ 167 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med ett par tillägg under Inkommande skrivelser.
§ 168 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll, 5/2017 är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till
handlingarna.

SKRIVELSER
§ 169
Inkomna
Från SKK
Sveriges Hundungdom ang. Agria Rallylydnads Cup (ARC)
Disciplinnämndens beslut 2017-07-13
Disciplinnämndens beslut 36/2017
SKK ny adress
Påminnelse, grundläggande utbildning i föreningsteknik 2017-09-16 i Karlstad
Auktorisationer exteriördomare, Maritha Östlund Holmsten
Välkommen till Nordens största hundevenemang My Dog 2018
Påminnelse – Utbildning handledare vid ringsekreterarutbildning 2017-10-14-15
Protokollsutdrag § 72 SKK/JhK nr 3/2017 ang. jaktprovsregler vid SM o likn.evenemang
SKK Play för uppfödare, tredje programmet
Auktorisationer exteriördomare (ej labrador)
Från SSRK
Protokoll från HS fullmäktigemöte 2017-05-19-20
Protokoll från konst. möte 2017-05-21
Bilagor: protokoll FB-R 2017-04-12, RJK 2017-04-26, TJK 2017-05-07, UtbK 2017-05-04
Anvisningar B-prov retriever
Anvisningar A-prov retriever
Tillfällig auktorisation av jaktprovsdomare Heidi Kvan, Norge
Lista över exteriördomare som utför exteriörbeskrivning
Skrivelse med 6 bilagor ang. SRD
Administration av officiella utst. anordnade av SSRK:s avdelningar och rasklubbar
Protokollsutdrag § 277 från HS möte 2017-07-15-16 ang. Funktionärs- o.
Representantskapsmöte 2018 samt HS styrelsemöten
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Information ang. diplomerade WT-domare
Protokoll med bilagor HS-möte 2017-07-15-16; Bilagor protokoll RJ-K 2017-05-11, TJK 201707-03, FB-R 2017-05-15
Auktorisation av FB-R testledare Veronica Bergenheim och Anna Backe
Förslag till stadgar för Golden retrieverklubben from 2017-04-01
Inbjudan utbildning WT-domare
Information om höstens uppfödarträffar i samarbete med Evidensia, Agria o. Royal Canin
Dispensärende exteriördomare
Från Regionerna
Mittlabben, protokoll 2017-04-29
Labväst, protokoll 2017-08-31
Västmanland, protokoll 2017-05-30
Sörmland, protokoll 2017-06-01
Skåne, Årsmöteshandl. 2017: verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse,
verksamhetsplan 2017, budget 2017
Skåne, protokoll regionmöte 2017-02-28 samt bilaga, protokoll konst. möte 2017-03-13,
protokoll 2017-04-10, 2017-05-09, 2017-06-12
Skaraborg, protokoll 2017-05-28, 2017-08-20
Småland, protokoll 2017-04-02, 2017-09-04
Östergötland protokoll 2017-03-09, 2017-03-28, 2017-05-09, 2017-06-13
Norrlabben, protokoll 2017-08-05
Labväst ansökan om bidrag till rasmonter My Dog
Västmanland ang. arkivering
Skåne, protokoll 2017-08-21
Från Övriga
Siv Hellqvist ang. Club Show
SBK Info om kursplaner, lydnad, rallylydnad
SBK Tidsplan, regelrevidering
SLU Forskningsnyheter
Redaktionen Härliga Hund ang. raspresentation i tidningen Härliga Hund
Moa Persson ang. Club Show
Magnus Bergström ang. Reklam för utbildning I eftersläckning
Henrix Grafiska ang. tryckeritjänster
Utgående
Till SSRK
HS Protokoll 5/2017
Dispens för exteriördomare
Till Regionerna
HS Protokoll 5/2017
Regionbrev 3/2017, 4/2017
Uppmaning att söka arrangörskapet för Labradormästerskapet/WT mästerskapet 2018
Till Övriga
Siv Hellqvist
Örebro/Västmanland Arkiv, avtal
De inkomna skrivelserna gicks igenom och diskuterades.
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EKONOMI
§ 170 Ekonomiska rapporter
Kassören gick igenom och kommenterade de senaste ekonomiska rapporterna samt det ekonomiska
läget fram till dags dato. Det kunde konstateras att ekonomin hittills under året visar ett bättre resultat
än budgeterat. Intäkterna är högre än budget medan däremot kostnaderna för Labradoren har blivit
något högre än budgeterat.
§ 171 Labradorfonden
Kassören meddelade att det inte fanns något nytt att rapportera gällande Labradorfonden.
§ 172 Beslut ang. omtryck av labradorkort
Katarina presenterade en offert på tryckning av nya kort med labradormotiv. I offerten fanns två
varianter av kuvert. Styrelsen beslöt att anta offerten med kuvert av högre kvalitet. Beslöts att 300
exemplar (4 kort i varje) ska beställas samt att priset ska vara 100 kr per exemplar (4 kort) inkl. porto
vid beställning via hemsidan samt 80 kr vid direktförsäljning. Korten kommer att vara klara till
Jubileumskonferensen och finnas tillgängliga där för försäljning.
§ 173 Annonsörer i Labradoren 2018
Informationsansvarig presenterade en lista över de annonsörer vi redan har. Alla uppmanades att
komma med förslag till Camilla på nya annonsörer.
§ 174 Ansökan om bidrag till rasklubbsmontern vid My Dog
Region Labväst har inkommit med en ansökan om bidrag till rasklubbsmontern på My Dog i Göteborg i
januari. Regionen har beräknat att en förnyelse av utrustningen till montern skulle komma att kosta ca
10000 kr. Regionen ansöker om ett investeringsbidrag till detta ändamål samt söker även ett årligt
driftsbidrag för omkostnader på 3000 kr.
My Dog är en stor och mycket välbesökt utställning och det är av stor betydelse att vår ras är väl
representerad där. Labväst har under många år byggt upp en rasklubbsmonter med regionens egna
medel. Styrelsen beslöt att bidra med 7500 kr för upprustning och förnyelse av montern. Summan
kommer att tas från kontot stöd till regionerna. Frågan om ett årligt driftsbidrag kommer att behandlas i
samband med budgetarbetet för 2018.
Bo Norling (sekreterare i region Labväst) deltog inte i beslutet
§ 175 AU-beslut om rabatt på julannonser i Labradoren
Arbetsutskottet (AU ) beslöt i samråd den 24 juli 2017 angående rabatt på julannonser i Labradoren
4/2017 att föreslå LRK:s styrelse att klubben i likhet med föregående år och med samma priser lämnar
rabatt på julannonser för medlemmar i nr 4/2017.
Styrelsen konfirmerade AU:s beslut.
JAKT
§ 176 A-provet 2017
Enligt meddelande från jaktansvarig Anders Hallgren kommer A-provet 2017 att gå av stapeln den 28
oktober i Enköpingstrakten. Anders har upprättat en budget, som fastställdes av styrelsen.
§ 177 Särskilda prov 2017
Sekreteraren redogjorde för de uppgifter som inkommit från Anders. I år har hittills sex särskilda prov
med ca 100 startande avverkats och det återstår att genomföra minst sju prov under hösten.
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§ 178 Ansökningar WT-mästerskap, LM 2018
Inga ansökningar om att få anordna varken 2018 års WT-mästerskap eller LM 2018 har inkommit.
Styrelsen beslöt att en annons angående ansökan om WT-mästerskapet ska finnas med i Labradoren
nr 4/2017 och att sista ansökningsdag ska vara den 31 december. Bo fick i uppdrag att göra ett förslag
till annons.
Vid ett tidigare styrelsemöte fick kassören och jaktansvarig i uppdrag att se över regelverket för
Labradormästerskapet. Bo informerade om vad han och Anders hade kommit fram till. Bo fick i
uppdrag att uppdatera regelverket på hemsidan och Facebook samt i Labradoren nr 4.
UTSTÄLLNING/EXTERIÖR
§ 179 Club Show 2018, budget
Katarina presenterade den budget för Club Show 2018, som inkommit från region Småland. Styrelsen
beslöt att fastställa budgeten med några smärre justeringar. 2018 års Club Show kommer att gå av
stapeln lördagen den 16 juni.
§ 180 Club Show 2019, förslag på domare
Region Labväst, arrangör av Club Show 2019, har inkommit med förslag på domare. Styrelsen beslöt
att Labväst i första hand tillfrågar Linda Harvey-Major och Tony Floyd med Maureen Floyd som tredje
alternativ.
§ 181 Stamtavleboken
Katarina informerade om arbetet med Stamtavleboken, som fortlöper enligt planerna. Ca 250
anmälningar har inkommit.
§ 182 AU-beslut om tillfällig auktorisation för aspirantdomare
Arbetsutskottet (AU) har den 17 juli 2017 samrått angående en ansökan från SSRK om tillfällig
auktorisation för Karl Erik Johansson att tjänstgöra som aspirantdomare vid SKK:s utställning i Köping
den 23 juli. AU:s förslag till beslut var att inte bevilja dispens, eftersom LRK valt att inte frångå listan
över aspirantdomare. Styrelsen konfirmerade AU:s beslut.
§ 183 E-post från Moa Persson ang. Club Show
Från Moa Persson hade inkommit en skrivelse angående utdelandet av Agrias pris till bästa
svenskregistrerade och svenskägda labrador på LRK:s Club Show den 9 juli i Sunne. Genom ett
beklagligt misstag delades priset ut till den BIS-vinnande hunden, som dock inte uppfyllde kriterierna
(svenskregistrerad och svenskägd) för att kunna tilldelas priset. Misstaget upptäcktes dagen efter
utställningen och Moa Persson kontaktades omgående av utställningsansvarig, som beklagade det
inträffade.
Huvudstyrelsen konstaterade att ett fel hade begåtts, och beslutade efter diskussion att inte vidta
någon vidare åtgärd i ärendet. Styrelsen beklagar än en gång det inträffade.
Styrelsen beslutade att tillsända Moa Persson ett utdrag ur det justerade protokollet.
KLUBBEN
§ 184 Jubileumskonferensen, program, justering av budget, mm
Katarina informerade om den kommande Jubileumskonferensen, presenterade programmet, den
reviderade budgeten samt deltagarlista. Vid anmälningstidens utgång har 68 anmälningar inkommit.
Därtill kommer föreläsare, övriga inbjudna, arbetsgruppen för konferensen samt medlemmar i LRK:s
styrelse. En extra föreläsare har inbjudits, nämligen Cilla Hamfeldt, som kommer att tala om
Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R).
Alla praktiska detaljer gicks igenom och beslut togs om gåvor till föreläsarna.

Protokollet är justerat KR/CK

§ 185 Ungdomsstipendiet
Statuterna för ungdomsstipendiet ska gås igenom och justeras inför utlysning av stipendiet 2018. Åt
ordföranden och sekreteraren uppdrogs att göra detta. Ett färdigt förslag ska vara klart till nästa
styrelsemöte.
§ 186 Regionerna
Katarina informerade om läget i regionerna Halland, Värmland/Örebro och Skåne.
Sekreteraren tog upp frågan om programmet för Regionträffen 2018. Ett förslag framlades om att
inbjuda en föreläsare till träffen. Jane fick i uppdrag att tillfråga professor Per Jensen om han har
möjlighet att delta med en föreläsning.
§ 187 Uppdrag från tidigare styrelsemöten
Styrelsen gick igenom uppdrag från tidigare styrelsemöten. Bo fick på föregående möte i uppdrag att
se över kriterierna för valphänvisning med särskilt fokus på förmåner för de uppfödare som lägger ut
sina kullar på LRK:s valphänvisning. Beslöts att Bo lägger fram ett förslag vid ett kommande möte.
§ 188 Arbetsbeskrivningar för styrelsen
Alla ändringar har nu inkommit och endast smärre justeringar återstår att göra, innan en slutgiltig
version kan fastställas och skrivas ut.
Mötet ajournerades kl. 17.00 och återupptogs på söndagen kl. 9.00
AVEL
§ 189 Hälsoenkäten
Lena informerade om att Hälsoenkäten nu är klar för tryckning. Styrelsen diskuterade möjligheten att
framställa en webb-baserad enkät. Lena undersöker detta.
Tre offerter har inhämtats för tryckning av enkäten. Efter diskussion beslöt styrelsen att anta offerten
från Pipeline, som trycker medlemstidningen Labradoren.
§ 190 Övriga avelsfrågor
Lena informerade om aktuella avelsfrågor.
UTBILDNING
§ 191 Rapport från Labradorlägret i Yxnerum
Jane rapporterade från det nyligen avslutade labradorlägret i Yxnerum samt redogjorde för resultatet
av utvärderingen, som gjordes efter kursens slut. Beslöts att Jane utarbetar ett dokument om
erfarenheter från kursen som kan ligga till grund för kommande liknande aktiviteter.
§ 192 Instruktörsutbildning
Jane informerade om arbetet med planeringen av instruktörsutbildningen. Anmälningar till utbildningen
(sammanlagt 14 personer) har inkommit från Halland, Labväst, Skaraborg, Skåne, Småland,
Västmanland och Sörmland. Den första kursen (en valpinstruktörskurs) kommer att genomföras den
21-22 oktober i Alingsås för fem deltagare från regionerna Halland, Labväst och Skaraborg.
Jane presenterade budgeten, som justerades.
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§ 193 Avtal för instruktörer och utbildare
Jane presenterade ett förslag till avtal för instruktörer och utbildare. Styrelsen beslöt att ge Jane och
Bo fick i uppdrag att färdigställa avtalet.
§ 194 Förslag på kursledare vid instruktörsutbildning, valp
Förslag på kursledare vid instruktörsutbildning för valpkurs diskuterades. Styrelsen beslöt att Lotta
Larsson (Skaraborg) och Ellinore Månsson (Skåne) antas som kursledare för de första kurstillfällena.
§ 195 Information från Utbildningskommittén
Jane informerade om att utbildningskommittén ännu inte har haft något nytt möte.
INFORMATION
§ 196 Fastställande av LRK:s grafiska profil
Camilla presenterade LRK:s grafiska profil i färdigt skick. Styrelsen beslöt att godkänna den grafiska
profilen.
§ 197 Stockholm Hundmässa
Camilla informerade om att anmälan, betalning och övriga formaliteter kring rasmontern vid Stockholm
Hundmässa nu är klara. Styrelsen diskuterade utformningen av montern, bemanning mm. Camilla
kommer att kontakta föreslagna personer för bemanning av montern.
MENTALITET
§ 198 Rapport från möte med mentalitetskommittén
Susanne rapporterade om mentalitetskommitténs möte i Yxnerum den 8 september. Bland annat
diskuterades en incident som inträffat vid en utställning under sommaren. Katarina informerade om att
vad man kan göra när man är missnöjd med något på en utställning, är att tillskriva SKK:s
Utställningskommitté och Domarkommitté.
Styrelsen beslöt att uppdra åt utställningsansvarig Eva Zetterdahl att i samarbete med Susanne
informera om detta i Labradoren.
§ 199 SLU forskning om mentalitet
Susanne informerade om ett forskningsprojekt om mentalitet, som bedrivs av SLU.
§ 200 BPH beskrivningar, utbildning
Susanne tog upp frågan om att det är ganska få labradorer som genomgår BPH och att det kan bero
på att det finns för få utbildade BPH-beskrivare. Styrelsen beslöt att ge Susanne i uppdrag att till
nästa styrelsemöte ta kontakt med SKK angående utbildningen av BPH- beskrivare.
§ 201 Föreläsningar om mentalitet: tidsplan, budget
Susanne presenterade ett förslag till de planerade föreläsningarna om mentalitet som är tänkta att gå
av stapeln på fyra olika platser i landet: Stockholmsområdet, Sundsvall, Göteborg, Hässleholm.
Föreläsare är ännu inte vidtalade. Susanne arbetar vidare med planeringen.

§ 202 Övriga frågor
a) Sekreteraren efterlyste förslag på skribenter till Labradoren
b) Jane tog upp frågan om ansökan till Stiftelsen Sveriges Nationaldag om en flagga
c) Bo informerade om att han vill ta upp frågor om ekonomihanteringen vid nästa möte
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§ 203 Kommande möten
Styrelsen beslöt att flytta nästa möte som var planerat till den 11-12 november till den 19 november
(ett endagsmöte), om möjligt på Broby gård. Därpå följande möte blir som tidigare beslutat den 20-21
januari 2018 och därefter ett möte lördagen den 24 februari.
§ 204 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för ett trevligt och konstruktivt möte och avslutade mötet.

Monica Damell Modin
Sekreterare

Justeras:

Katarina Ramberg
Ordförande
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Camilla Kretz
Justerare

