18/12 2018

Labrador retrieverklubben

Regionbrev 4, 2018
Hej alla!
Årets sista regionbrev kommer denna gång mitt uppe i julbestyren!
För allas information kommer inom kort inbjudan till regionträffen den 30 mars 2019 och till
Fullmäktige 31 mars. Ett preliminärt program kommer också att bifogas. Vi hoppas att alla
regioner kommer att skicka representanter i år!
Information från jaktansvarig
Svar på remiss från SSRK gällande jaktprovsregler och jaktchampionat ska vara jaktansvarig
tillhanda senast 18/1 2019. Läs mer på hemsidan: http://www.labradorklubben.se/nytt/
Remiss%20provregler.10.pdf och http://www.labradorklubben.se/nytt/
UTKASTchampionatsregler2022.pdf
Ansökan om att arrangera WT-mästerskapet 2019 ska vara jaktansvarig tillhanda senast
31/12. Svar till jakt.ansv@labradorklubben.se
Information
En ny hemsida är under utarbetande av Marita Björling. Hemsidan kommer att göras i ett
modernare program och fungera bättre på mobiler och läsplattor. Den nya hemsidan kommer
förhoppningsvis vara klar någon gång under våren.
Med anledning av detta vill jag åter igen uppmana de regioner som känner att regionens
hemsida inte längre fungerar att ta kontakt med Marita Björling. Vi erbjuder regionerna att
(utan kostnad) ha förenklade hemsidor som sköts av webbansvarig. Aktuella styrelser och
kontaktuppgifter måste finnas till alla regioner! Det ser heller inte bra ut med hemsidor som
inte uppdaterats på länge.
Protokoll
Vi saknar många protokoll från flera regioner. Enligt stadgarna ska inte bara
årsmötesprotokollet skickas till HS, utan det gäller alla styrelsens protokoll förda vid
sammanträden. Ur stadgarna: ”Protokollen ska löpande tillställas regionens ordinarie
revisorer, sammankallande i regionens valberedning samt Labrador retrieverklubbens
huvudstyrelse.” Vi kommer att prata mer om detta på regionträffen.
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Bidrag till regionerna
På HS möte i november fastslogs att regionerna ska erhålla bidrag vid följande arrangemang
från och med 2019:
Club Show
20.000:Labradormästerskapet
20.000:WT-mästerskapet
10.000:Glöm inte Labradorens manusstopp den 25 januari!
Hela huvudstyrelsen vill önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År och framföra ett
stort tack för allt arbete som ni lägger ned för medlemmarna i regionerna!
Camilla Kretz
Informations- och regionansvarig
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