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

7/2015
2015-07-08
§§ 148-178

_________________________________________________________________________
Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Lena Karlsson,
Anders Hallgren, Håkan Dahlin, tjänstgörande suppleanten Ulrica Briving Samuelsson samt Solveig
Gyring, kansliet.
Anmält förhinder: Ingvor Eriksson

§ 148 Mötets öppnande
Ordföranden Dan Ericsson hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 149 Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Katarina Ramberg.
§ 150 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några tillägg.
§ 151 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från tidigare styrelsemöte, nr 6/2015 är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet
lades till handlingarna.

SKRIVELSER
§ 152
Inkomna
Från SKK
Grundutbildning för avelsfunktionärer 10-11 oktober, anmälan senast 4 september
Återremittering RAS, version 2
Nyhetsbrev från Utställningskommittén
Information ang. ett fel i texten ”Arrangera utställning för år 2017”
Forskningsnyheter 6/2015
Inbjudan till Grundläggande utbildning för ordf., sekr., kassör, Umeå 24 oktober 2015
Inbjudan till Avelskonferens – Avel och funktion 22 november 2015
Beslut från Disciplinnämnden ang. uteslutning
Lista icke hänvisning, uteslutna m.m.
Från SSRK
SSRK Förtjänsttecken för beställning
Protokollsutdrag § 103 från HS möte 2015-04-17-18 (SRD-frågorna inom SSRK överförs från
exteriöransvarig till avelsansvarig)
Remiss ang. Viltspår och utbildning av viltspårdomare
Mall för inledande gemensam text för RAS
Inbjudan B-prov ledarutbildning Östra avd. 27-28 juni
Tillfälliga auktorisationer av jaktprovsdomare A-provet 2015 (Declan Boyle, Ronnie Farelly, Irland)
HS protokoll 2015-04-17-18
Protokoll avelskom. 2015-02-04
Protokoll RJK 2015-03-31, 2015-04-22
Protokoll UK 2015-02-21
Protokoll UK/DUG 2015-02-15, 2015-03-29
Protokoll Viltspårkom. 2015-04-14, 2015-05-10
Info ny ekonomisk administration
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HS protokoll 2015-05-11, 2015-05-22-23
Auktorisationer exteriördomare
Från Regionerna
Skåne protokoll 2015-05-21, 2015-06-16, Årsmötesprotokoll 2015-02-08
Mittlabben protokoll 2015-02-28
Halland protokoll 2015-05-28
Ö-Labben protokoll 2015-05-21 (3/2015)
Gotland protokoll 2015-05-26 (5/2015)
Labväst protokoll 2015-05-28 (5/2015)
Östra protokoll 2015-02-16, 2015-03-14, 2015-04-27
Skaraborg, protokoll 2015-05-27
Småland, ansökan om att få anordna Club Show 2018
Västmanland protokoll 2015-03-24, 2015-04-14, 2015-05-10
Halland ang. förslag till förtjänsttecken
Från övriga
SBK ang. ansökan om prov samt ändringar av ansökta prov
Inge E:son Thoor med tack för blommor
3 ansökningar ang. utlyst tjänst som redaktör för tidningen Labradoren
SLU Forskningsnyheter
Thomas Persson, svar på skrivelse
Anna Geschwindt Eriksson ang. inofficiell utställning Sörmland
Offert medlemstidning Jessica Strand

Utgående
Till SSRK
HS-protokoll 6/2015
Protokoll från Labradorfullmäktige 28-29 mars 2015
Svar på remiss ang. ansökan exteriördomare Lars Widén, Karin Brostam Berglund
Svar på remiss ang. SKK:s Grundregler
Till Regionerna
HS Protokoll 6/2015
Protokoll från Labradorfullmäktige 28-29 mars 2015
Regionbrev 2/2015
Till Övriga
Royal Canin med tack för deltagande i årets Club Show
Agria med tack för deltagande i årets Club Show
Skrivelse ang. felaktig inloggning på SSRK Prov
Skrivelserna gicks igenom och diskuterades.
EKONOMI
§ 153 Ekonomiska rapporter för mars
De ekonomiska resultat- och balansrapporterna för april och maj gicks igenom. Konstaterades att
ekonomin i stort sett följer budgeten. Styrelsen beslöt att principen för avskrivning av lager från och
med nästa bokslut ska ändras till planenlig avskrivning.
JAKT
§ 154 A-provet
Anders Hallgren rapporterade från planeringen av årets A-prov, som äger rum den 14 oktober. Avtal
med de inbjudna irländska domarna är klara, samtliga kostnader för dessa delas med annan part,
Maria Ahlgren. Budgeten för A-provet kommer att skickas ut till styrelsen inom kort. Beslöts att bjuda
in SKK:s tilltänkte nye ordförande Pekka Olsson till A-provet. Anders och Monica ombesörjer detta.
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§ 155 Särskilda prov 2015
Anders informerade om att hittills har tre särskilda prov avverkats i år, i region Labväst, region
Östergötland samt region Östra. Ytterligare fem prov kommer att genomföras under hösten.
Anders informerade om att det prov som region Sörmland planerat att genomföra i slutet av juli måste
flyttas fram en vecka till början av augusti på grund av kollision med SSRK Östras prov, detta trots att
LRK:s datum för provet i Sörmland anmälts i god tid.
§ 156 SSRK Prov, inloggningsuppgifter, svar på skrivelse
Svar på LRK:s skrivelse har inkommit från Thomas Persson, se föregående HS protokoll 2015-05-09,
§ 124, som i sitt svar kräver uttalande av ordföranden och samtidigt meddelar att han avser att anmäla
LRK/HS till SKK:s disciplinnämnd. Thomas Persson redogör i sitt svar för omständigheterna kring
aktuellt ärende. Styrelsen konstaterade att faktum kvarstår i huvudfrågan, nämligen att Thomas
Persson olovligen använt LRK:s inloggningsuppgifter till SSRK Prov samt återbetalat pengar till sig
själv. Styrelsen beslöt att överlämna ärendet jämte aktuella handlingar till SSRK för vidare
handläggning.
§ 157 Remiss om SKK:s policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt
Anders föredrog jaktkommitténs förslag till svar på remissen från SSRK angående SKK:s policy för
hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt. Kommittén hade särskilt uppmärksammat två
meningar i texten, där tillägg föreslogs. Styrelsen beslöt i enlighet med jaktkommitténs yttrande att i
remissvaret föreslå två tillägg i texten.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad
§ 158 SSRK:s remiss ang. viltspår och utbildning av viltspårdomare
Anders föredrog ärendet. Styrelsen beslöt enligt jaktkommitténs förslag att tillstyrka remissen som den
föreligger.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad
§ 159 Ansvarig för Funktionsbeskrivning Retriever
Till ny ansvarig för FB-R utsågs Anders Hallgren. Åt Anders uppdrogs att meddela detta till SSRK:s
ansvarige för FB-R.
UTBILDNING
§ 160 Working Camp 2016, beslut om budget m.m.
Eftersom budgeten för Campen fortfarande är under arbete, beslöts att så snart en budget föreligger,
ska sekreteraren kalla till ett extra telefonmöte med budgeten för Campen som enda punkt på
dagordningen.
AVEL
§ 161 Återremittering av RAS
SKK har granskat LRK:s och SSRK:s förslag till RAS och 2015-05-21 inkommit med ett utlåtande, där
det påpekas att förslaget inte är uppdaterat så långt som är rimligt för att vara aktuellt.
Lena rapporterade från ett telefonmöte med avelskommittén, där frågorna om återremitteringen av
RAS har diskuterats. Avelskommittén arbetar nu med de delar av RAS, där kompletteringar måste
göras. Det gäller framför allt uppdatering av befintlig statistik, utvärdering av statistik-hälsostatus. Lena
beräknar att arbetet kommer att bli klart under hösten. Ögonproblematiken diskuterades och Dan åtog
sig att särskilt ägna sig åt denna fråga.
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§ 162 HD-avläsningarna
Frågan om HD-avläsningarna diskuterades. Lena informerade om synpunkter och exempel på fall av
HD-avläsningar med olika resultat som hon fått in. Avelskommitténs inventering av intressanta fall
fortsätter.
§ 163 Allmänna avelsfrågor
Lena informerade om olika frågor, som klubben fått in, bland annat en fråga från en blivande
valpköpare om vitreous prolapse (glaskroppsframfall). Frågor om allergier har också inkommit.
§ 164 Kommittén för jaktavlad labrador retriever
Anita Norrblom har meddelat att Lena Bratsberg Karlsson har tackat ja till att ingå i kommittén för
jaktavlad labrador retriever. Ytterligare en person kommer att tillfrågas. Beslöts att med omedelbar
verkan välja Lena Bratsberg Karlsson till ledamot i kommittén.

Anna Geschwindt Eriksson och Jan-Erik Ek deltog i styrelsemötet under en timme efter lunch, där
de presenterade sitt arbete med material till Exteriördomarkonferensen.

UTSTÄLLNING/EXTERIÖR
§ 165 Exteriördomarkonferensen
Efter presentationen av konferensmaterialet diskuterade styrelsen olika frågor kring den kommande
konferensen.
§ 166 Club Show
Club Show 2017 äger rum I Värmland, närmare bestämt I Sunne den 9 juli, dagen efter SSRK:s
utställning på samma plats.
Katarina informerade om att en budget för Club Show 2016 kommer att föreligga i augusti .
§ 167 Club Show 2018
Katarina informerade om att ansökningar till Club Show 2018 har inkommit från Småland, Skåne och
Labväst. Styrelsen beslöt att Småland tilldelas arrangemanget för Club Show 2018. Katarina meddelar
region Småland.
§ 168 Skrivelse angående inofficiell utställning i Sörmland
Anna Geschwindt Eriksson har inkommit med en skrivelse med synpunkter på region Sörmlands
inofficiella utställning i Malmköping i juni. Beslöts att Katarina kontaktar utställningsansvarig i region
Sörmland.
KLUBBEN
§ 169 Ny redaktör för Labradoren, beslut om tillsättning av utlyst tjänst
Med anledning av att klubbens nuvarande redaktör för Labradoren, Camilla Kretz, tidigare under året
meddelat att hon önskar sluta sin mångåriga tjänst som redaktör för tidningen har LRK utlyst tjänsten
som ny redaktör. Tre ansökningar till den utlysta tjänsten hade inkommit vid ansökningstiden slut den
20 juni. Efter genomgång av ansökningshandlingarna stod det klart att Jessica Björling Brännlund var
den som bäst motsvarade klubbens uppställda kriterier.
Styrelsen beslöt att Jessica Björling Brännlund anställs som ny redaktör för tidningen Labradoren från
och med nr 4/2015. Åt Ninni och Dan uppdrogs att utarbeta ett förslag till avtal med den nya
redaktören.
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§ 170 Arkivfrågor
Katarina informerade om ett samtal med Kian Wingård angående arkivfrågorna. Kian kommer att
slutföra arbetet med de handlingar hon hittills har mottagit, men kommer därefter inte att fortsätta med
arbetet. Solveig fick i uppdrag att ta kontakt med Kian Wingård för att få råd om hur klubben ska
förfara med arkivhandlingar i fortsättningen
.
§ 171 Labradorfullmäktige 2016, Regionträffen 2016
Sekreteraren informerade om att Scandic hotell i Upplands Väsby har bokats för Labradorfullmäktige
2016 den 19-20 mars.
Styrelsen beslöt att begära in en offert från Scandic, Upplands Väsby för Regionträffen 2016, som
äger rum den 6-7 februari. Sekreteraren ombesörjer detta.
§ 172 Regler för omplaceringslistan
Solveig tog upp frågan om regler för omplaceringslistan på hemsidan och redogjorde för vad som
gäller idag. Solveigs föreslag när det gäller hundar under ett års ålder är att kravet på föräldradjurens
meriter tas bort, men däremot att HD- och ED-status hos föräldradjuren ska vara känd. För hundar
över ett års ålder kvarstår nuvarande regler.
Styrelsen beslöt enligt detta förslag.
§ 173 Resa till England 2016
Dan och Katarina rapporterade om sitt fortsatta arbete med den planerade resan till England i juni
2016. Kostnader för hotell, bussresa mm diskuterades. Upplysningar om resan kommer att läggas ut
på hemsidan och på Facebook.
INFORMATION
§ 174 Hemsidan
Håkan informerade om det planerade projektet om en gemensam plattform för regionernas hemsidor.
Efter ett upprop har åtta regioner anmält sitt intresse för att hjälpa till med arbetet.
För övrigt konstaterade styrelsen att hemsidan fortsatt fungerar mycket väl.
§ 175 Medlemstidningen Labradoren, annonspriser, julannonser
Håkan informerade om att redaktionskommittén har diskuterat rekryteringen av annonser till
Labradoren. Antalet kennelannonser har minskat i julnumret. Eftersom kostnaderna för tryckning av
tidningen har minskat på grund av byte av tryckeri finns det utrymme för att sänka priset för
medlemsannonserna till julnumret. Styrelsen beslöt att justera priserna nedåt på annonserna till
nummer 4/2015. Detta lägre pris ska enbart gälla kennelannonserna i julnumret.

§ 176 Övriga frågor
Dan informerade om Hamiltonplaketten m.fl frågor, som rör SKK.
Ett påpekande om att SKK:s kynologiska museum saknar föremål med labradoranknytning har
kommit. Beslöts att gå ut med en förfrågan om en förfrågan till medlemmarna om föremål med
labradoranknytning som kan vara intressanta som gåvor till museet.
§ 177 Kommande möten
Kommande styrelsemöten som planeras är ett telefonmöte den 16 september kl. 19.30, ett möte den
11 oktober på Broby Gård samt ett möte den 23-24 januari 2016 på Scandic hotell. Ytterligare ett möte
kan bli aktuellt under november-december.
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§ 178 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för ett trevligt möte och avslutade mötet.

Monica Damell Modin
Sekreterare

Justeras:

Dan Ericsson
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Katarina Ramberg

