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Regionbrev 1, 2019
Hej alla ”gamla” och ”nya” kontaktpersoner i regionerna!
Regionernas årsmöten är avklarade och många nya styrelser har formats. Här kommer några
viktiga punkter att tänka på efter årsmötet:
•

För att regionbidraget ska betalas ut gäller följande (enligt regionstadgarna och beslut
taget av huvudstyrelsen 10–11 november 2018):
1) Verksamhetsberättelse med balans- och resultatredovisning, verksamhetsplan och
budget skickas in till huvudstyrelsen inom tre veckor efter årsmötet.
2) Protokoll från styrelsemöten måste skickas in löpande under året.
3) Alla regioner måste ha en egen hemsida med basinformation, t.ex. kontaktuppgifter
till styrelsen.
Först sedan alla villkor är uppfyllda kan bidraget till regionen betalas ut.

•

Uppgifter om den nya styrelsens sammansättning samt aktuell adresslista med epostadresser skickas snarast möjligt efter mötet till huvudstyrelsens sekreterare
sekr@labradorklubben.se och till kansliet kansli@labradorklubben.se. Skicka också
dessa uppgifter till Labradorens redaktör labradoren@labradorklubben.se som vill ha
de nya namn- och adressuppgifterna samt e-postadresser till styrelserutan på
regionsidorna.

•

Efter regionmötet bör avgående styrelsemedlemmar tänka på att informera sina
efterträdare på de olika posterna om vad som gäller för aktuell befattning i styrelsen,
särskilt viktigt för ordförande-, kassörs- och sekreterarposterna.

En inbjudan har skickats från sekreterare Margareta Dahl till alla regioner om deltagande i
Regionträffen och Labradorfullmäktige 30–31 mars. Glädjande är att alla regioner kommer
att ha representanter med i år! Program och deltagarlista kommer att skickas ut ca två veckor
innan mötet.
Jaktansvariga Anna Londré önskar få förslag på region som vill arrangera ordinarie prov i alla
klasser hösten 2019. Hör av er till Anna: jakt.ansv@labradorklubben.se.
Vilken region vill anordna Club Show 2022? Hör av er till utställningsansvariga Eva Zetterdahl
utst.ansv@labradorklubben.se senast 30 juni.
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Ett nytt Labradorläger planeras till september 2019, även i år på Väla kursgård i
Västergötland. Det kommer att finnas en nybörjargrupp och fortsättningsgrupp. Annons med
anmälningsinformation kommer i Labradoren nr 1.
Årets stora händelse är förstås att Working Campen är tillbaka! Den är redan fulltecknad.
Arbetsgruppen kommer till regionträffen och berättar om förberedelserna.
Ungdomsstipendiet
LRK och Agria delar sedan 2017 ut ett ungdomsstipendium med sista ansökningsdag 31 maj.
Vi behöver er hjälp att sprida annonsen, lägg gärna ut den på era respektive hemsidor och
facebook-sidor. Annonsen finns att dela på klubbens facebook-sida (”Labrador
retrieverklubben Sverige”).
Anteckna gärna Labradorens manusstopp i almanackorna:
nr 1 25 januari
nr 2 25 april
nr 3 25 juli
nr 4 25 oktober
Väl mött på regionträffen och på fullmäktige!
Camilla Kretz
Informations- och regionansvarig

2

