Labrador Retrieverklubben
Protokoll fört vid styrelsemöte
Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby

4:2/2018
2018-04-28/29
§§ 100-133

_________________________________________________________________________________
Närvarande: Morgan Thorell, Bo Norling, Margareta Dahl, Camilla Kretz, Lena Karlsson (§§106-127),
Eva Zetterdahl (§§100-127), Anna Londré (§§128-133), tjänstgörande suppleant Ingegerd Wikström
(§§116-133) och samt Solveig Gyring, kansliet.
Anmält förhinder: Ulla-Britt Östman

§ 100 Mötets öppnande
Ordföranden Morgan Thorell hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 101 Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Camilla Kretz.
§ 102 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med ett par tillägg under Inkommande skrivelser .
§ 103 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll, 3/2018 (det konstituerande sammanträdet) är justerat, utskickat och utlagt på
hemsidan. Protokollet lades till handlingarna.

SKRIVELSER
§ 104
Inkomna
Från SKK
Inbjudan till Avelskonferens 10-11 november 2018, anmälan senast 2018-10-05
Påminnelse – Utbildningstillfälle om index 6/5
Handbok för utställningsansvariga
Info från SKK:s Mentalpool
Inbjudan till livesänd info från SKK:s utbildningkommitté – påminnelse
Inbjudan till utbildning i Föreningsteknik 5/5
Från SSRK
Förtydligande av ställningstagande ang. förtroendevalda inom SSRK, utdrag ur HS-protokoll
2017-05-19-20 § 221
Nya auktorisationer exteriördomare (Annelie Karlsson, labrador)
HS-protokoll 2018-01-11-12 med bilagor: Protokoll AK 2017-12-12, 2018-01-27;
Protokoll FB-R 2017-12-04, 2018-01-08, 2018-01-26; RJK 2018-02-01, 2018-01-27-28
Protokoll SJK 2018-01-24; TJK 2018-01-13; UtbK 2018-01-13; VspK 2018-01-11
Förfrågan om utökat rasregister (Helene Björkman, field spaniel)
Förfrågan om utökat rasregister (Johan Andersson, cheasapeake, tollare)
RAS för cocker spaniel
Förfrågan om utökat rasregister (Michael Ganzer, cockerspaniel, am cocker spaniel)
Påminnelse om rapportering av nya styrelser 2018-04-12
Inbjudan Representantskapsmöte 2-3 juni
Från Regionerna
Västmanland, Årsmöteshandlingar; Protokoll årsmöte 2018-02-18; Protokoll 2017-12-10,
Protokoll 2018-01-28
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Västerbotten, Årsmöteshandlingar 2018; Protokoll 2018-01-30, Protokoll konst.möte 2018-01-30
Protokoll 2017-04-24, 2017-09-07, 2017-11-20
Östergötland, Årsmötesprotokoll 2018-02-18; Protokoll 2018-03-12, Årsmöteshandlingar,
Protokoll konst.möte 2018-02-18, Protokoll 2018-04-05
Sörmland, Årsmöteshandlingar 2018; Protokoll Årsmöte 2018-02-10, Protokoll konst.möte 201802-10
Skåne, Protokoll 2018-01-24; 2018-02-15
Skaraborg, Protokoll 2017-12-04; Protokoll Årsmöte 2018-02-03
Norrlabben, Protokoll 2018-02-26
Lab Väst, Budget 2018, Kontaktlista styrelsen
Östra, Årmöteshandlingar 2018; Protokoll konst. Möte; Protokoll 2018-03-13
Lab Skaraborg, Protokoll konst.möte 2018-02-03
Mittlabben, Protokoll konst. möte 2018-02-11
Västmanland, Protokoll konst. möte 2018-02-18, Protokoll 2018-03-04
Skåne, Årsmöteshandlingar 2018-02-27
Från Övriga
SÖK Kompaniet ang. kurs i nosework
Svenska Jägareförbundet i Stockholms län ang. Årsstämma 2018
Mamia Jakt ang. Hundens dag den 6 maj 2018
Skrivelse från Föreningssupport den 4 april
Utgående
Till SKK
Adresser nya styrelsen
Till SSRK
HS Protokoll 2/2018
HS Protokoll 3/2018
Svar på remiss ang. utbildning till viltspårdomare
Svar på remiss ang. Regelrevidering Retrieverprov A och B
Adresser nya styrelsen
Till Regionerna
HS Protokoll 2/2018
HS Protokoll 3/2018
De inkommande skrivelserna gicks igenom och diskuterades.
EKONOMI
§ 105 Ekonomiska rapporter april
Kassören gick igenom de ekonomiska rapporterna för april (per 20/4) samt kommenterade även
kostnader och intäkter för april månad. Det kunde konstateras att ekonomin är i balans med budgeten.
§ 106 Labradorfonden
Inget nytt att rapportera.
§ 107 Bidrag till My Dog (Labväst)
Vi beslöt i september 2017 att bidra med 7.500 kr till ny utrustning till montern, vilket är utbetalt.
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UTSTÄLLNING/EXTERIÖR
§ 108 Avrapportering
Stamtavleboken är på gång, korrektur är utskickade, kommer att vara klar till Club Show 16/6 i
Gränna. Mail skall skickas ut till alla som finns med att boken kommer att finnas för avhämtning i
Gränna.
En person från avelskommittén deltog på SSRK:s Funktionärsträff.
§ 109 Club Show 2018 och 2021
Region Småland kommer att arrangera Club Show år 2018, ansvarig Annelie Ling Nilsson.
Vi beslöt att presenten från HS till BIS-hunden får kosta max 900 kr.
Påminnelse skall gå ut till regionerna i nästa Regionbrev om att ansökningstiden för att anordna 2021
års Club Show skall ha inkommit till HS senast den 30 juni i år.
UTBILDNING
§ 110 Labradorläger
Utbildningsansvarig ej närvarande. Protokoll från möte med utbildningskommittén hade inkommit till
ordförande. Ingen uppgift fanns om vilka personer som ingår i kommittén..
AVEL
§ 111 Hälsoenkäten
Avelskommittén har vid sitt första möte sammanställt resultaten från Hälsoenkäten. Del 2 av
sammanställningen kommer att finnas med i Labradoren nr 2.
§ 112 HD-index
Förslag till bilaga till RAS är inskickad till SKK. Skall även godkännas av SSRK och kommer sedan att
läggas ut på klubbens hemsida.
§ 113 Övrigt
Skrivelse är inskickad till SKK att vi vill behålla nuvarande hälsoprogram.
Funktionärsträffen: Lena deltog. Diskussioner bl a om GDPR. Tillägg bör göras i annonseringen om
våra utställningar (även inofficiella). Agneta Lönn, SKK, kan hjälpa till med formulering.
KLUBBEN
§ 114 Regionerna
Medlemmarna i region Halland har flyttats över till LabVäst. Kassören har fört över återstående medel
till balanskonto.
Regionen kommer att vara vilande i tre år.
Vi diskuterade om vi skall satsa på en aktivare marknadsföring för att stötta regionerna, t ex genom
monter på olika jaktmässor.
Kan klubben stötta regionerna med att betala kurs för instruktörer? Pengar ur utbildningsfonden? Hur
skall detta hanteras?
Bosse lovade att ta fram ett förslag till hur detta kan hanteras. Vi uppmanar i nästa Regionbrev
regioner som är intresserade att höra av sig.
Varje region bör ha egen hemsida med basdata: styrelse, utställningar, jaktprov, kurser och ev
hänvisning till regionens FB-sida.
Vi diskuterade också möjligheten att regionerna skall kunna lägga in sina kurser på Labradorklubbens
hemsida (på samma sätt som med utställningar).

§ 115 Kommittéerna
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De som hittills har tillfrågats om de vill ingå/stanna kvar i respektive kommitté har tackat ja. Styrelsens
beslut: Avelskommittén: Annika Niklasson Adolfsson och Linda Nordblom; Jaktkommittén: Anders
Hallgren och Willy Gustafsson; Utställningskommittén: Ulrika Henriksson, Annika Nordh och Gizella
Holstensson; Kommittén för Jaktavlad labrador retriever, JKL: Anita Norrblom, Bitte Sjöblom, Sara
Wallgren, ( Lena Bratsberg Karlsson) och från HS Lena Karlsson. Beslut om Kommittén för mentalitet
samt Utbildningskommittén kommer att fattas på nästkommande styrelsemöte.
§ 116 Ungdomsstipendiet
Inga ansökningar har ännu inkommit. Ansökningstiden går ut den 31/5.
Vi informerar i Regionbrevet och på Facebook.
§ 117 Medlemstapp
Vi diskuterade frågan om medlemstapp i korthet.
§ 118 Valphänvisning/Laboklin
Labradorklubben godkänner inte testresultaten från Laboklin för PRA. Vi tar upp detta på nästa möte
igen.
§ 119 GDPR
Vi skall lägga till en passus om detta på inbetalningskortet för medlemsavgiften. Bosse formulerar
detta tillsammans med Margot och även tillägg på valphänvisningsblanketten.
§ 120 Ny dator till kansliet
AU-beslut finns om att Solveig får köpa ny dator till kansliet enligt annons som hon visade.
§ 121 BPH eller FB-R
Vi diskuterade hur klubben kan inspirera och stötta regionerna. Ingegerd sätter sig in i frågan och
redovisar vid nästa styrelsemöte.
§ 122 Regionträffen 2018, summering
Camilla redovisade resultatet av den enkät som deltagarna i Regionträffen svarat på. Utfallet av
svaren på frågorna kunde betraktas som mycket positivt. Sammanställningen över grupparbetet som
gjordes under regionträffen kommer att bifogas nästa Regionbrev.
INFORMATION
§ 123 Uppdaterad informationsbroschyr
Camilla presenterade förslag till reviderad informationsbroschyr. Förslaget godkändes av styrelsen
och Camilla fick i uppdrag att ta in offert på tryckning av 500 resp 1000 ex.
§ 124 Region Hallands hemsida m m
Fråga har inkommit om HS kan ta över region Hallands hemsida. Vi bestämde att HS skall göra detta
under tiden som region Halland är vilande. FB-sida och e-mailadress läggs ned.
§ 125 ”Bonus” till uppfödare
Camilla väckte frågan hur vi skall få fler uppfödare att betala medlemskap för sina valpköpare.
Beslut finns sedan tidigare om att länkning till uppfödares hemsida från LRKs hemsida blir kostnadsfri.
Solveig tar fram en förteckning över vilka uppfödare som betalt länkning och även medlemsavgift för
sina valpköpare så att kassören kan göra en återbetalning.
Vi beslöt att även lägga in på FB-sidan vilka uppfödare som betalar medlemsavgift för sina
valpköpare. Solveig ger Camilla uppgift om detta.
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§ 126 Labradoren
Presentation av nya styrelsemedlemmar i Labradoren nr 2: manusstopp 25/3.
§ 127 Redaktionskommittén
Medlemmar: Dan Ericsson, Bitte Sundin, Kristina Berghänel, Monica Damell-Modin. Styrelsens
representant är Camilla Kretz. Lili Lagerqvist har begärt utträde ur redaktionskommittén efter många
års medverkan. Hennes artiklar har varit mycket uppskattade.
Vid möte med redaktionskommittén togs beslut att såväl nya exteriör- som jaktprovsdomare skall
presenteras i tidningen.
JAKT
§ 128 Utbildning av provledare/kommissarier
Kan LRK göra något t ex tillsammans med andra rasklubbar och SSRK?
Anna fick i uppdrag att ta kontakt med jaktansvariga i regionerna och diskuterar behovet.
§ 129 Working Camp 2019
Camilla har fått en förfrågan från Campens arrangörer om det finns möjlighet att göra en hemsida som
kan länkas till Labradorklubbens hemsida. Camilla undersöker detta vidare.
Anna fick i uppdrag att kontakta Bitte Sjöblom för information.
§ 130 WT-mästerskapet
2018 års WT-mästerskap arrangeras av region Värmland. Bosse skickar underlag till Camilla om
detta till Regionbrevet.
Anna kontaktar jaktansvarig i Värmland bl a för info om domare. Anna kommer att närvara vid provet.
2019 års WT-mästerskap: ansökan skall göras senast 1/1 2019. Mästerskapet hålls alltid andra helgen
i augusti.
§ 131 Övriga frågor
Personal behövs till Labradorklubbens monter vid Stockholms Hundmässa 8-9 december, gärna från
styrelsen.
§ 132 Kommande möten
Nästa möte blir söndag den 10 juni i Linköping. Kommande möten: 16 september vid Broby Gård,
Märsta, 10-11 november 2018 samt 2-3 februari 2019 i Upplands-Väsby.
Styrelsen beslöt att Regionträffen 2019 och Labradorfullmäktige 2019 äger rum helgen den 30-31
mars 2019.
§ 133 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för ett trevligt och konstruktivt möte och avslutade mötet.

Margareta Dahl
Sekreterare

Justeras:

Morgan Thorell
Ordförande
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Camilla Kretz
Justerare

