Labrador Retrieverklubben
Protokoll fört vid styrelsemöte
Telefonmöte

8/2016
2016-11-21
§§ 241-264

_________________________________________________________________________________
Närvarande: Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Håkan Dahlin, Susanne Ekstedt, Anders
Hallgren, Lena Karlsson, Eva Zetterdahl, suppleanterna Bo Norling och Marie Ahlqvist samt Solveig
Gyring, kansliet.

§ 241 Mötets öppnande
Ordföranden Katarina Ramberg hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 242 Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Eva Zetterdahl.
§ 243 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med ett par tillägg.
§ 244 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från föregående styrelsemöte, nr 7/2016 är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan.
Protokollet lades till handlingarna.

SKRIVELSER
§ 245
Inkomna
Från SKK
Protokollsutdrag ur SKK/KHM/BPH-grupp nr 12/2016
Skrivelse- artikel om avel Jakthundsraser
Seminarium för ringsekreteraransvariga 25-26 mars 2017
Ny version av SKK:s dataprogram för administration av utställningar Katalog för PC
Nya viltspårregler 2017-01-01-2021-12-31
Från SSRK
Protokollsutdrag från HS 160903-04, § 338 ang. medel till LRK konferens
Förfrågan om utökat rasregister B. Svarstad, svar senast 30/11
HS-protokoll & kommittéprotokoll möte 2016-09-03-04
Protokoll Kommittén för FB-R 2016-08-02, Utbildn.kom. 2016-08-03, 2016-08-18
Inbjudan till jaktprovsdomarkonferens 2017
Ansökan om utökat rasregister Jan Törnblom
Domarauktorisation viltspårdomare Lotta Karlsson
Förfrågan om utökat rasregister Maritha Östlund-Holmsten
Från Regionerna
Protokoll från region Skåne + bilaga 2016-09-28
Protokoll från region Sörmland 2016-08-30
Protokoll från region Mittlabben 2016-09-14
Protokoll från region Labväst 2016-10-20
Protokoll från region Skaraborg 2016-03-28, 2016-05-25, 2016-09-14
Protokoll från region Gutelabben 2016-09-18
Protokoll från region region Ö-Labben 2016-08-21
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Protokoll från region Västerbotten 2016-05-18
Protokoll från region Östra 2016-10-24
Protokoll från region Västmanland 2016-05-15, 2016-08-03, 2016-10-23
Från Övriga
SLU Framtidens djur
Utgående
Till SSRK
Yttrande ang. remiss Framtida Retrieverklubb
HS Protokoll 7/2016
Till Regionerna
HS Protokoll 7/2016
Inkomna och utgående skrivelser gicks igenom.
EKONOMI
§ 246 Ekonomiska rapporter för oktober
Kassören gick igenom och kommenterade resultat- och balansrapporterna för oktober. Konstaterades
att klubbens ekonomi är god.
§ 247 Raskompendiet, offert
Katarina och Bo presenterade en offert från Allkopiering på nytryck av Raskompendiet. Kostnaden för
en upplaga på 150 exemplar är 7.758 kr exklusive moms. Styrelsen beslöt att anta offerten. Katarina
beställer Raskompendiet, som vid försäljning kommer att kosta 100 kr. Porto tillkommer vid beställning
via kansliet.
§ 248 Stamtavleboken, budget
Eva informerade om att kommittén för Stamtavleboken hittills har haft ett inledande möte. En budget
kommer att kunna presenteras först på nästkommande styrelsemöte. Styrelsen beslöt att välja in
Jessica Björling Brännlund i kommittén för arbetet med bild och layout. Beslöts att ge Bo i uppdrag att
skriva ett avtal med Jessica angående de ekonomiska villkoren för hennes medverkan.
§ 249 LRK:s sponsorer, information från förhandlingar med Agria och Royal Canin
Ordföranden och kassören informerade om de förhandlingar som förts med Agria angående
sponsorpengar för 2017. Förhandlingarna fortsätter.
Katarina och Bo informerade även om att avtalet med klubbens andra sponsor, Royal Canin, nu är
klart.
§ 250 Koppel till jubileumsåret, kostnadsförslag
Anders föredrog ett kostnadsförslag angående inköp av koppel med jubileumsloggan. Styrelsen beslöt
att godkänna offerten och beställa 200 reflexkoppel i fyra färger. Anders ombesörjer beställningen av
kopplen.
EXTERIÖR/UTSTÄLLNING
§ 251 Ansökan om utökat rasregister
Eva informerade om att tre ansökningar om utökat rasregister har inkommit. Eva kommer att behandla
ansökningarna i ett möte med utställningskommittén, innan styrelsen fattar beslut i ärendet.
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JAKT
§ 252 B-prov
Anders informerade om att alla särskilda prov nu är klara. 16 prov har utförts av LRK:s regioner under
år 2016 med sammanlagt 222 startande. Därutöver har region Labväst arrangerat ett ordinarie prov
med 86 startande. Anders framhöll att alla prov varit mycket väl organiserade samt att de varit
fullbelagda. Han framhöll även att regionerna lägger ner ett stort arbete på att arrangera proven.
§ 253 A-provet, redovisning
Anders rapporterade från A-provet, som blev mycket lyckat med 16 startande. De nya markerna i
närheten av Enköping fungerade mycket bra,
Det ekonomiska resultatet är ännu inte klart och kommer att redovisas på nästa styrelsemöte. Redan
nu kan konstateras att budgeten inte kommer att överskridas.
UTBILDNING
§ 254 Utbildningsfrågor, information från utbildningskommittén
Marie redogjorde för utbildningskommitténs arbete. Projektet Working Camp i ny skepnad har
diskuterats i kommittén och Marie presenterade ett preliminärt förslag. Utbildningskommittén fick i
uppdrag att arbeta vidare med förslaget, som kommer att redovisas på styrelsemötet i januari.
Utbildningskommittén har även diskuterat en förberedande instruktörsutbildning. Beslut om denna
utbildning kommer att fattas på nästa styrelsemöte.
AVEL
§ 255 Avelsfrågor
Lena informerade om att förfrågningar angående avelsärenden då och då inkommer från medlemmar.
Lena meddelade att SKK:s avelskommitté på sitt möte den 1 december kommer att fastställa det
inlämnade RAS-dokumentet.
Katarina efterfrågade en redogörelse för avelskonferensen som Susanne deltagit i. Susanne fick i
uppdrag att skicka ut den till styrelsen inför mötet i januari.
KLUBBEN
§ 256 Uppdrag från styrelsemöte 8-9 oktober
Listan över uppdrag från föregående styrelsemötte gicks igenom.
§ 257 Verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan för 2017, riktlinjer för arbetet
Sekreteraren påpekade att verksamhetsberättelsen för 2016 och verksamhetsplanen för 2017 måste
lämnas in senast den 20 december för att kunna fastställas vid styrelsens möte i januari.
§ 258 Labradorfullmäktige 2017, program, inbjudningar
Program för och inbjudningar till Labradorfullmäktige diskuterades.
§ 259 Motioner, förslag till yttranden
Förslag till yttranden för motionerna är klara och kommer att fastställas vid nästa styrelsemöte.
§ 260 Regionträffen, fastställande av program
Programmet för Regionträffen diskuterades. De områdesansvariga går igenom vad de önskar ta upp
och presenterar detta vid nästa styrelsemöte, då programmet slutgiltigt ska fastställas.
§ 261 Labradoren, tryckning 2017
Håkan informerade om att Jan Hjertqvist på Pipeline aviserat en prishöjning på 3 % för tryckning av
Labradoren from nr 1/2017 Styrelsen beslöt att godta prishöjningen och uppdrog åt Håkan att meddela
Jan Hjertqvist detta.

Protokollet är justerat KR/EZ

§ 262 Övriga frågor
Solveig tog upp frågan om julhälsningar till funktionärer m.fl.
§ 263 Kommande styrelsemöten
Nästa styrelsemöte blir den 14-15 januari med början kl. 10.00 på Scandic Star i Sollentuna.
Ytterligare ett styrelsemöte blir ett endagsmöte lördagen den 4 mars med början kl 9.00.
§ 264 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för kvällens möte och avslutade mötet.

Monica Damell Modin
Sekreterare

Justeras:

Katarina Ramberg
Ordförande
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Eva Zetterdahl
Justerare

