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Labrador Retrieverklubben                         10/2015     

Protokoll fört vid styrelsemöte                        2015-10-24-25   

Plats: Broby Gård, Märsta                           §§ 210-247

                       

_________________________________________________________________________________ 

Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson §§ 210-220 via 

Skype, Anders Hallgren, Håkan Dahlin §§ 210-235 , Lena Karlsson §§ 236-247, tjänstgörande 

suppleanten Ingvor Eriksson  samt Solveig Gyring, kansliet.  Jan-Erik Ek, valberedningen, deltog på 

lördagen och Jessica Björling-Brännlund, redaktör för Labradoren, deltog på söndag em. 

Ej närvarande: Ulrica Briving Samuelsson                                                                  

 

 

§ 210  Mötets öppnande                      

Ordföranden Dan Ericsson hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.  

§ 211  Val av justerare                                                                                                                              

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Katarina Ramberg.                                                                                             

§ 212  Fastställande av dagordning                                                                                                                        

Dagordningen fastställdes med ett par tillägg under inkomna och utgående skrivelser. 

 

§  213  Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll, nr 9/2015 är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till 

handlingarna.   

 

SKRIVELSER 

§  214  

SKRIVELSER 

  Inkomna  

     Från SKK 

         Auktorisationer exteriördomare 

         Disciplinnämndens beslut 77/2015, 80/2015, 81/2015, 83/2015 

         Information om entropion och ögats adnexa 

         Information om ”katalog för PC” och SKK:s internetanmälan, från 1 januari 2016 

         Hundrasguiden, översyn av rastexten 

         Protokollsutdrag från SKK:s utställningskommitté 

        Artikel om index 

        Dispensansökan gällande avel på oregistrerad labrador 

        Ny layout för blanketter  

        Från SSRK 

          Ansökan om utökat rasregister (Svante Frisk) 

        Utdrag ur HS protokoll 2015-09-05-06 

        Planerade provledarutbildningar 

        Remiss – jaktprovsdomare retriever 

        HS Styrelseprotokoll 2015-09-05-06 

        Protokoll Viltspårkommittén 2015-07-26 

        Protokoll Tollingjaktkommittén 2015-08-19 

        Protokoll Kommittén för Funktion och mentalitet 2015-08-24 

        Övergångsregler mellan nuvarande och nya uppfödarutbildningen 

        Ny layout på blankett ”utökat rasregister” 
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        Från Regionerna  

        Halland protokoll 2015-09-01      

        Gotland protokoll 2015-09-22 (7/2015) 

        Östergötland protokoll 2015-01-10, 2015-02-22, 2015-03-02, 2015-04-13, 2015-05-11,  

        2015-06-08, 2015-08-03, 2015-09-14 

        Labväst protokoll 2015-10-08 (7/2015) 

        Norrlabben protokoll 2015-09-23 

        Sörmland protokoll 2015-08-11 

        Skåne, skrivelse från valberedningen 

        Från övriga 

        Föreningssupport, användarträff 

        Jägareförbundet, förslag hederstecken, Guldörnen 

        Projektledare Hans Werthén Inbjudan till möte ang. Swedish Game Fair på Tullgarn 2016 

        Utgående  

        Till SKK 

       Svar på remiss ang. dispensansökan 

        Till SSRK 

       HS-protokoll 9/2015 

        Till Regionerna 

        HS Protokoll 9/ 2015 

        Regionbrev 3/2015 

         

  De inkomna skrivelserna gicks igenom och diskuterades. 

 

EKONOMI 

§ 215  Ekonomiska rapporter för augusti och september 

Kassören som deltog i mötet via Skype gick igenom de ekonomiska rapporterna för augusti och 

september. Konstaterades att intäkterna nu ligger på 72 % av årets budget och att klubben för tredje 

året i rad står på plus. 

 

§ 216  LRK:s plusgirokonto, information 

Ninni informerade om att det under hösten varit trassel med LRK:s plusgirokonto. Den 15 september 

försvann rättigheterna att teckna plusgirot för kassören och ordföranden och gick i stället av misstag 

över till region Labväst. Först efter ca 3 veckor, den 10 oktober, var problemen lösta. Händelsen 

kommer att synas i ekonomihandlingarna för tiden 17 september till 10 oktober. Några kostnader har 

inte belastat klubben på grund av detta och Plusgirot har lovat att som kompensation bjuda på 

årsavgiften för 2016. 

 

INFORMATION 

§  217  Projektet gemensam hemsidesplattform 

Håkan informerade om vad som hänt med projektet med en gemensam hemsidesplattform för 

huvudstyrelsen och regionerna. Det har bland annat varit svårt att få svar från de personer i 

regionerna som tidigare anmält sitt intresse för att delta i en planeringsgrupp. Beslöts att frågan ska 

tas upp för vidare diskussion på Regionträffen i februari. 

  

§  218  Rasklubbsmontern på Stockholm Hundmässa  

Arbetet med rasklubbsmontern på Stockholm Hundmässa pågår under ledning av Håkan. Styrelsen 

beslöt att en ny vepa till en kostnad på ungefär 5.000 kronor får beställas. Håkan håller också i 

rekryteringen av medlemmar till bemanningen av montern. 
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§  219  Annonsering på Blocket 

Håkan presenterade ett förslag om att klubben skulle kunna annonsera på Blocket för att där 

informera om LRK och rasen. Efter diskussion beslöt styrelsen att en annons ska läggas in varannan 

månad under klubbens logga. Annonsen kostar 100 kronor/månad. Håkan fick i uppdrag att se till att 

annonsen kommer in. 

 

§ 220  Valpbroschyren  

Håkan informerade om att arbetet med den nya Valpbroschyren nu är i slutskedet och att han inom 

kort kommer att skicka ut texten till hela styrelsen för läsning och synpunkter. Därefter ska bilder väljas 

ut. Tidsplanen är att broschyren ska vara färdig i tid för Stockholm Hundmässa. 

 

§ 221  Redaktionskommittén 

Marie Ahlqvist har tackat ja till att vara med i redaktionskommittén. Styrelsen beslöt att välja Marie till 

ny medlem i kommittén. Inval av ytterligare en medlem i kommittén kommer att göras efter 

Labradorfullmäktige.  

 

§  222  Facebookgrupp 

Håkan lade fram ett förslag om att klubben ska bilda en ny facebook-grupp, där medlemmarna kan 

diskutera olika frågor. Efter diskussion fastslog styrelsen att det just nu inte finns intresse för att bilda 

en ny grupp, eftersom medlemmarna har möjlighet att komma till tals på den ordinarie Facebook-

sidan. Beslöts att lyfta frågan på Regionträffen.   

 

KLUBBEN 

§  223  Motioner till Labradorfullmäktige 2016 

Till Labradorfullmäktige 2016 har endast en motion inkommit. Styrelsen diskuterade motionen och 

beslöt att ge ordföranden i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande, som ska fastställas på nästa 

styrelsemöte.  

 

§  224  Regionfrågor 

Olika frågor rörande regionerna diskuterades.  

Från valberedningen i Skåne har en skrivelse inkommit, som beskriver svårigheterna med att rekrytera 

medlemmar till styrelsen. Katarina fick i uppdrag att ta kontakt med sammankallande i valberedningen 

i region Skåne för att diskutera de problem som uppenbarligen finns i den berörda regionen. 

 

§  225  Regionträffen, fastställande av program 

Styrelsen gick igenom vilka frågor som bör tas upp på Regionträffen. Ett preliminärt program 

upprättades. Ett ämne som särskilt ska tas upp på träffen är utbildningsfrågor. I inbjudan till 

Regionträffen bör det därför påpekas för regionerna att det kan vara lämpligt att deras 

utbildningsansvariga om möjligt deltar i Regionträffen. 

 

§  226  Arkivering av regionernas protokoll 

Solveig tog upp frågan om arkivering av regionernas protokoll. För närvarande sparas kopior av alla 

protokoll som kommer till kansliet från regionerna. Beslöts att ta upp frågan om arkivering av protokoll 

på Regionträffen för att få en uppfattning om hur regionerna arkiverar sina protokoll. Beslöts även att 

kontrollerna regelverket för arkivering av protokoll. 

 

§  227  Labradorfullmäktige 2016, planering 

Labradorfullmäktige 2016 äger rum den 19-20 mars på Scandic hotell i Upplands Väsby. 

Fullmäktigehandlingarna ska vara delegaterna tillhanda tre veckor innan, dvs senast den 26 februari. 

Sekreteraren redogjorde för tidsplanen när det gäller verksamhetsberättelsen för 2015 samt 

verksamhetsplanen för 2016. Sista datum för styrelsens områdesansvariga att till sekreteraren lämna 

in verksamhetsberättelse och förslag till verksamhetsplan är den 4 januari. Beslöts att diskutera 
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verksamhetsplanen för 2016 på ett styrelsemöte i december. Vid styrelsemötet i januari kommer 

manus till fullmäktigehandlingarna att i vanlig ordning diskuteras och fastställas.  

 

§  228  Kommittén för jaktavlad labrador retriever 

Sekreteraren rapporterade från det första mötet som kommittén för jaktavlad retriever, KJL, har haft i 

oktober. Styrelsen har även kunnat ta del av minnesanteckningar från mötet. 

 

 §  229  Förtjänsttecken  

Styrelsen hade två förslag till mottagare av Labradorklubbens förtjänsttecken att ta ställning till. Hans 

Larsson, region Halland och Lennart Eriksson från region Gotland. Beslöts att Hans Larsson och 

Lennart Eriksson tilldelas LRK:s förtjänsttecken, som kommer att delas ut vid Labradorfullmäktige 

2016. Ingvor Eriksson deltog inte i beslutet. 

 

§  230  Inbjudan till möte vid Swedish Game Fair 

Klubben har mottagit en förfrågan om att delta i Swedish Game Fair på Tullgarn i slutet av maj 2016. 

Styrelsen beslöt att tillfråga region Sörmland och region Östra, om de kan tänka sig att ta ansvaret för 

ett eventuellt deltagande i mässan. 

 

§  231  Avtal med Royal Canin 

Inför A-provet meddelade LRK:s huvudsponsor Royal Canin att de inte längre får sponsra prov som 

inkluderar att djur eller fågel fälls. Dan har varit i kontakt med Royal Canin angående brutet avtal. 

Avtalet kommer dock att löpa tills vidare och Dan åtog sig att undersöka möjligheterna att hitta en ny 

sponsor.  

 

§  232  Englandsresan 

Dan rapporterade om läget när det gäller den planerade Englandresan. Tyvärr visar det sig att det är 

svårt att få tag på hotellrum till alla och att kostnaderna för en gemensam resa blir för höga. Styrelsen 

beslöt därför att inte anordna en gemensam resa i samband med den engelska labradorklubbens 

hundraårsjubileum.    

 

EXTERIÖR/UTSTÄLLNING 

§  233  Ansökan om utökat rasregister (A-C Edoff, K. Brostam-Berglund, L.Wilén, S.Frisk) 

Katarina informerade om att Karin Brostam-Berglund och Lars Widén nu har fullgjort de uppgifter som  

LRK önskat genom att de har deltagit i exteriördomarkonferensen. Styrelsen beslöt därför att tillstyrka 

deras ansökan.   

Styrelsen konstaterade att Anne-Cathrine Edoff har fullgjort sina åligganden, varpå även hennes 

ansökan tillstyrktes. 

Styrelsen beslutade att avslå Svante Frisks ansökan, då han inte uppfyller klubbens kriterier. 

Åt Katarina uppdrogs att till nästa styrelsemöte komma med ett förslag till ett reviderat regelverk för 

meriter inför domarutbildning. 

 

§  234  Exteriördomarkonferensen, rapport 

Katarina rapporterade från exteriördomarkonferensen, där LRK:s medverkan blev mycket uppskattad 

av alla deltagare  

Styrelsen konfirmerade ett AU-beslut om att med ett presentkort på 200 kronor vardera tacka alla de 

hundägare som ställde upp med sina hundar vid konferensen.  

 

§  235  Club Show 2016, 2017 och 2018 

Katarina informerade om kommande Club Show 2016, som arrangeras av region Västmanland och 

som kommer att äga rum i Högbo dagen efter SSRK:s utställning där.  

Club Show 2017 kommer att arrangeras av region Värmland. Katarina informerade om att hon har 

påmint region Värmland om att snarast ta kontakt med de föreslagna domarna. 
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Region Småland kommer att ansvara för Club Show 2018. Katarina informerade om att LRK har 

ansökt hos SSRK om att få ha utställningen i Gränna den 16 juni, dagen innan SSRK:s utställning på 

samma plats. 

 

Mötet ajournerades kl. 16.50 och återupptogs kl. 9.00 på söndagen.  

 

AVEL 

§  236  Avelsfrågor 

Lena rapporterade om de mail med diverse avelsfrågor som inkommit. Flera frågor har handlat om 

EIC. En princip för att lägga ut hundar på hemsidan ska vara att de är testade affected. 

Aktuell optigenstatistik redovisades. 

Lena informerade även om att avelskommittén fungerar väl och att den hade ett fysiskt möte den 20 

september. Konstaterades att en arbetsuppgift för kommittén är att i Labradoren informera om den så 

kallade silverfärgade labradoren. 

 

§  237  HD-avläsningarna, Index 

Diskussion om hur klubben ska komma vidare i frågan om HD-avläsningarna. Lena fick i uppdrag att 

kontakta Kicki Lagerblad på Djursjukhuset Albano i Stockholm.  

När det gäller index konstaterades att index inte har fått något stort genomslag inom vår ras.  

Lena informerade om att hon den 7 november kommer att delta en avelsfunktionärsutbildning där 

information om index kommer att ges 

 

§  238  Information om arbetet med RAS 

Lena informerade om hur långt arbetet med revideringen av RAS kommit. För att kunna få fram en 

aktuell statistik kommer Anita Norrblom och Jörgen Norrblom att gå igenom de ca 5.000 kullar, som 

registrerats under de senaste 10 åren.  

En uppdatering av ögonprogrammet i RAS ska också göras. 

 

§  239  SKK:s remiss ang. dispensansökan om avel på oregistrerad labrador 

Från SKK har inkommit en remiss angående dispensansökan gällande avel på oregistrerad labrador. 

Styrelsen har diskuterat remissen och LRK:s AU har beslutat att rekommendera styrelsen att inte 

tillstyrka remissen. Beslöts att konfirmera AU-beslutet. 

 

UTBILDNING 

§  240  Working Camp 2016, rapport från arbetsgruppen 

Ingvor rapporterade om läget i arbetet med Campen. Bokningen av anläggningen i Ånnaboda är klar, 

men kontrakt måste skrivas med Ånnaboda. Annonsen med inbjudan till Campen kommer i nästa 

nummer av Labradoren. Rekrytering av instruktörer samt behovet av funktionärer och styrelsens 

eventuella representation på Campen diskuterades. 

 

§  241 Utbildningskommittén, program 

Ingvor informerade om att hon haft personlig kontakt med alla utbildningsansvariga i regionerna 

angående utbildningsfrågor. Styrelsen beslöt att avsätta extra tid för utbildningsfrågor i programmet för 

Regionträffen och att i inbjudan till Regionträffen i februari poängtera lämpligheten av att regionerna 

om möjligt skickar utbildningsansvarig till träffen. 

 

JAKT 

§  242  A-provet 2015. rapport  

Anders rapporterade från årets A-prov, som avlöpte väl trots att en av domarna, Declan Boyle 

tvingades lämna ett sent återbud. 16 ekipage startade och 4 gick till pris. Konstaterades att Royal 

Canins sponsring av hundfoder uteblev pga ny policy. Strax före provet meddelade Royal Canin 

globalt att de inte längre sponsrar prov som inkluderar att djur eller fågel fälls. 

LRK gratulerar vinnaren, Karin Thunander med Streamlights Danas Jackie. 
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§  243  Labradormästerskapet 2016 

Region Mittlabben kommer att stå som ansvarig för Labradormästerskapet 2016, som går av stapeln 

den 11 juni vid Österström strax utanför Sundsvall. Anders informerade om hur arbetet med 

planeringen fortskrider. Upplägget är klart och en kommitté är under bildande. 

 

§  244  Särskilda prov 

Anders rapporterade om att LRK under året arrangerat 10 särskilda prov och att tre prov återstår. 

Styrelsen ger en stor eloge till de regioner, som anordnat proven. 

 

 

§  245  Övriga frågor 

Styrelsens besök hos regionerna diskuterades. 

Katarina rapporterade från region Skånes anatomikurs, som genomfördes i oktober. 

Ordföranden föreslog att LRK ska anordna en utbildning för uppfödare.  

 

§  246  Kommande möten 

Nästa styrelsemöte blir ett telefonmöte onsdagen den 8 december kl. 19.00. Mötet därefter blir ett 

tvådagarsmöte den 23-24 januari 2016.  

 

§  247  Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för ett trevligt och konstruktivt möte och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

Monica Damell Modin  Justeras:          

Sekreterare    

 

             

                           Dan Ericsson  Katarina Ramberg

                                    Ordförande  Justerare 

 

 

     

 

     

       

 

 

 


