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Hej alla !
Årets Labradorfullmäktige samt Regionträffen är sedan länge avklarade, i år för första gången
under samma helg, något som verkade uppskattas av er som deltog de två dagarna. Tack alla
ni som kom till Sollentuna. Vid Fullmäktigemötet avgick två styrelsemedlemmar, Håkan
Dahlin och Marie Ahlqvist och två nya valdes in. De två nya styrelsemedlemmarna är Jane
Geismar, som hör hemma i region Skaraborg samt Camilla Kretz, under många år
Labradorens mycket uppskattade redaktör. Jane kommer att ansvara för utbildningsfrågor och
Camilla för informationsfrågor. En presentation av Jane och Camilla kommer att finnas i
nästa nummer av Labradoren.
En sammanställning av de ämnen som togs upp och diskuterades under Regionträffen har
tidigare skickats ut. Utfallet av den enkät som deltagarna svarade på gav ett positivt utfall,
vilket vi i huvudstyrelsen naturligtvis är glada över och det är redan nu bestämt att vi även
nästa år förlägger Labradorfullmäktige och Regionträffen till samma helg i mars.
Under Regionträffen togs frågan om arkivering av handlingar upp och en rekommendation
lämnades om att regionerna börjar gå igenom och sortera gamla handlingar samt tar kontakt
med det arkiv som finns i varje län, t.ex. Värmlands Arkiv, Arkiv Sörmland,
Kronobergsarkivet, Arkivcentrum Norrbotten etc. Lätt att hitta under Arkiv, län.
Förra helgen gick SSRK:s fullmäktige av stapeln. Från LRK deltog fyra delegater. Positivt var
att den motion som LRK lämnade in 2015 ang. ändring av mandatfördelningen vid SSRK:s
fullmäktige till 50/50 mellan avdelningar och rasklubbar nu bifölls. En stor framgång för LRK
och övriga rasklubbar.
Det börjar nu bli hög tid för regionerna att ansöka om att få arrangera Club Show 2020. Sista
ansökningsdag är den 30 juni. Ansökan ska skickas till klubbens utställningsansvariga Eva
Zetterdahl, utst.ansv@labradorklubben.se
Vi vill också påminna om Jubileumskonferensen den 28-29 oktober. Alla medlemmar är
välkomna. Alla upplysningar om konferensen finns på LRK:s hemsida.
Det här Regionbrevet är som ni ser underskrivet av både sekreteraren och
informationsansvarig. Camilla kommer nu att ta över som regionansvarig och blir i
fortsättningen den som skriver och skickar ut regionbreven.
En skön sommar önskar vi er alla och era hundar förstås !
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