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Regionbrev 2, 2018
Hej!
Vilken vår och sommar vi plötsligt fick! Hoppas era arrangemang av alla olika slag flyter på bra
och att ni får många deltagare och besökare.
Detta regionbrev innehåller mycket viktig information. Vidarebefordra gärna regionbrevet till
hela er styrelse så når det flera. Det läggs även ut på klubbens hemsida.
Hemsidor och facebook
1. För att anknyta till det vi pratade om på regionträffen, där flera regioner berättade om
svårigheter att hitta en webbmaster som snabbt lägger ut aktuell information. Alla
regioner bör ha en egen hemsida och hemsidan ska uppdateras regelbundet. Även
om facebook idag fungerar utmärkt som informationskanal så söker många
fortfarande efter information på hemsidor. Regionens medlemmar och andra
besökare ska enkelt kunna hitta information och kontaktuppgifter till regionens
styrelse och kunna ta sig vidare till klubbens hemsida (där vi bland annat har vår
valphänvisning och förteckning över uppfödare).
2. Klubbens webbmaster, Marita Björling, har erbjudit sig att tillverka en enkel
hemsida för de regioner som inte kan/vill ha en egen hemsida eller som inte hittar
en webbmaster. Det blir i så fall en (1) sida med kontaktuppgifter till styrelsen och de
mest aktuella arrangemangen i regionen (inga bilder eller reportage) och innebär
ingen kostnad för regionen. Kontakta undertecknad (informationsansvarig) om er
region är intresserad av denna service.
3. På alla regionernas hemsidor och facebook-sidor ska det finnas tydlig information
om att regionen tillhör Labrador retrieverklubben, med en länk till
labradorklubben.se. Klubbens logotype (den som finns i detta brevhuvud) ska finnas
med. På hemsidorna ska också våra huvudsponsorers loggor, Agria och Royal Canin,
finnas med. Behöver ni loggor, kontakta undertecknad.
GDPR – den nya dataskyddsförordningen
Kom ihåg att lägga till en passus när ni tar in anmälningar till kurser, utställningar och prov där
anmälaren godkänner att uppgifterna får användas och publiceras av Labradorklubben i register
och publikationer som krävs för att kunna genomföra aktiviteten. Hänvisa också gärna till
information på klubbens hemsida om hur vi hanterar personuppgifterna. HS kommer inom
kort att skicka ut en mall-text som regionerna ska kunna använda sig av. GDPR gäller fr.o.m.
25 maj i år.
Ekonomiskt stöd till utbildningar
För att stödja regioner som vill utbilda exempelvis instruktörer och provledare/kommissarier
finns ett mindre belopp reserverat sedan tidigare fullmäktigebeslut. Alla regioner kan söka
sådant stöd. Ansökan inlämnas till huvudstyrelsen. Av ansökan ska framgå för vilken eller vilka
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utbildningar ansökan avser och vilken/vilka personer som avses skickas till utbildningen. Till
ansökan ska bifogas aktuell resultat- och balansräkning. Stödet utgår till ett belopp som
huvudstyrelsen bestämmer, dock max 50 % av kurskostnaden. Regionen kan bara ansöka om
detta speciella stöd vid ett tillfälle under 2018 eller 2019. Utbetalning sker efter det att
utbildningen fullföljts och detta redovisats till huvudstyrelsen.
Club Show
Vilken region vill anordna Club Show 2021? Hör av er till utställningsansvariga Eva Zetterdahl
senast 30 juni.
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 på klubbens facebook-sida (”Labrador retrieverklubben
Sverige”).
WT-mästerskapet
Årets WT-mästerskap äger rum i region Värmland den 18/8 (sista anmälningsdag är 16 juli
2018 på SSRK Prov). Vi vill så snart som möjligt ha in ansökningar från den/de regioner som är
intresserade av att anordna 2019 år mästerskap. Ansökan ska vara inne före årets slut, men
ju förr vi kan besluta om arrangemanget desto bättre. Mästerskapet ska förläggas till den
andra helgen i augusti, då även bl.a. Flatklubben har sitt mästerskap.
Årsmöteshandlingar och protokoll
Slutligen en påminnelse om att skicka in fullständiga årsmöteshandlingar och protokoll –
gärna löpande under året – till kansliet (kansli@labradorklubben.se). Enligt regionstadgarna
ska verksamhetsberättelse med balans- och resultatredovisning, verksamhetsplan och budget
skickas in till huvudstyrelsen inom tre veckor efter årsmötet. Först sedan alla handlingar har
kommit in kan bidragen till regionerna betalas ut.
Jag önskar er en fortsatt fin vår och sommar!
Camilla Kretz
Informations- och regionansvarig
info.ansv@labardorklubben.se
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