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Regionbrev 1, 2018
Hej och god fortsättning på det nya året!
Snart är det dags för regionernas årsmöten/regionmöten och jag hoppas att det har gått bra
för era valberedningar att fylla de vakanta posterna (om det har funnits några!).
Här kommer några viktiga punkter att tänka på både före och efter mötet:
• Det är viktigt att ha en aktuell medlemsförteckning med på mötet för att både kunna
stämma av röstlängden och inte minst för att kontrollera att nyinvalda medlemmar i
styrelsen verkligen är medlemmar i LRK.
• Tänk också på att ha regionstadgarna tillgängliga under mötet. All information finns på
LRK:s hemsida under ”Info till regionerna”. Där finns också en blankett som kan
användas för omedelbar justering av personval till den nya styrelsen.
• 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.
• Enligt regionstadgarna ska verksamhetsberättelse med balans- och
resultatredovisning, verksamhetsplan och budget skickas in till huvudstyrelsen inom
tre veckor. Först sedan alla handlingar har kommit in kan bidragen till regionerna
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 som vill ha de nya namn- och
adressuppgifterna samt e-postadresser till styrelserutan på regionsidorna.
En inbjudan har skickats från Monica Damell Modin till alla regioner om deltagande i
Regionträffen och Labradorfullmäktige 24–25 mars. Anmälningarna ska vara sekreteraren
tillhanda senast den 15 februari.
Solveig Gyring på kansliet vill informera om att klubbmaterial (valpguider, vykort etc.) måste
beställas i god tid, om regionerna behöver sådant t.ex. till utställningar eller aktivitetsdagar.
Postgången är inte tillförlitlig och regionerna får räkna med att ha ett par veckors
framförhållning.
Ingen region har ännu ansökt om att få arrangera det ordinarie jaktprovet 2018.
Ansökan skickas till jaktansvarig Anders Hallgren, e-post: jakt.ansv@labradorklubben.se.
Provet får arrangeras i alla klasser och det behöver inte tas hänsyn till SSRK:s jaktprov under
säsongen. Kontakta gärna Anders för frågor.
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Vår utställningsansvariga Eva Zetterdahl vill påminna om att det är dags att planera in vårens
utställningar. På klubbens hemsida finns det som bekant en lista på de inofficiella
utställningar som regionerna anordnar. Glöm inte att meddela Marita (”Webban”) när ni har
bestämt datum för utställningarna, så lägger hon ut dem där!
Ett nytt Labradorläger planeras till september 2018. Lägret vänder sig till medlemmar som är
nybörjare och som har som mål att starta på prov i nybörjarklass. Denna gång kommer lägret
att äga rum på Väla Kursgård i Västergötland. Annons med anmälningsinformation kommer i
Labradoren nr 1, 16 platser står till buds.
Har din region behov av valp- och nybörjarinstruktörer? Att kunna erbjuda valp- och
nybörjarkurser skapar goda förutsättningar att få in såväl nya som gamla medlemmar till
regionens övriga aktiviteter och verksamhet. Så här går det till: Regionen betalar för kursen
till ett pris som subventioneras av HS. Den nya instruktören förbinder sig att genomföra
kurser under en viss tid eller till ett visst antal. Beslut om deltagande i instruktörskursen tas
vid ett av regionens styrelsemöten. Regionen anmäler sen deltagare till
utb.ansv@labradorklubben.se. Vi försöker sätta ihop en kurs med 4–5 deltagare från
närliggande regioner så att resor till kursen inte ska bli alltför långa. Välkomna med era
anmälningar!
Ett separat mail har precis gått ut till alla regioner angående mentalitetsföreläsningar på fyra
olika platser i landet under mars månad. Föreläsare är Anne-Chatrine "Ankan" Edoff och det
är samma föreläsning som hon håller på fyra olika orter. Informationen ska läggas ut på
regionernas hemsidor och facebooksidor (ni som har det). Ansvarig för föreläsarna från
huvudstyrelsen är Susanne Ekstedt, som också svarar på frågor och tar emot anmälningar. Nu
hoppas vi på många anmälningar!
Slutligen skulle jag vilja få in lite uppgifter från er om era hemsidor och/eller facebooksidor.
Har er region en facebooksida? Hur kompletterar den er hemsida, tycker ni? Hör av er till mig
på info.ansv@labradorklubben.se så snart som möjligt, jag tänkte att det ska bli en
diskussionspunkt på regionmötet. Väl mött då!
Camilla Kretz
Informations- och regionansvarig
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