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

4/2016
2016-04-10
§§ 78-111

_________________________________________________________________________________
Närvarande: Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Håkan Dahlin, Susanne Ekstedt, Lena
Karlsson, Eva Zetterdahl §§ 91-111, tjänstgörande suppleanten Bo Norling och suppleanten Marie
Ahlqvist §§ 78-101, (tjänstgörande suppleant §§ 78-90)
Anmält förhinder: Anders Hallgren

Lördagen den 9 april hade styrelsen ett icke protokollfört planeringsmöte under vilket
minnesanteckningar fördes.
§ 78 Mötets öppnande
Ordföranden Katarina Ramberg hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 79 Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Lena Karlsson.
§ 80 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några tillägg samt omdisponering av punkter.
§ 81 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll, nr 2/2016 och 3/2016 är justerade, utskickade och utlagda på hemsidan.
Protokollen lades till handlingarna.

SKRIVELSER
§ 82
Inkomna
Från SKK
Inbjudan till Grundutbildning för avelsfunktionärer i SSRK:s jakthundsklubbar 23-24 april
Inbjudan till handledarutbildning för SKK:s nya uppfödarutbildning 8-9 oktober 2016
Övergångsregler mellan nuvarande och nya uppfödarutbildningar
Disciplinnämndens beslut 3/2016
Disciplinnämndens beslut 12/2016
SRD BSI 2016
Från SSRK
Protokoll avelskommittén 2015-12-10
Protokoll FB-RK 2015-11-11, 2015-12-09, 2016-01-06
Protokoll RJK 2015-12-22
Protokoll SJK 2015-11-25
Protokoll UK 2016-01-11
Protokoll UK/DUG 2015-11-28, 2016-01-24
HS protokoll 2016-02-06-07
Bilagor till HS möte 2016-02-06-07
Protokoll Viltkommittén 2015-10-22
Inställt seminarium – Avel Funktionärsträff 2016
Datum för kommande styrelsemöten
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Från Regionerna
Skaraborg Protokoll 2016-01-20, Årsmöteshandlingar, Protokoll konst. möte 2016-02-17,
Skaraborg Årsmötesprotokoll 2016-02-17
Västmanland Årsmöteshandlingar
Ö-Labben Årsmötesprotokoll 2016-02-22, Revisionsberättelse, Adresslista ny styrelse
Värmland Årsmöteshandlingar, Årsmötesprotokoll 2016-02-14, Protokoll konst. möte 2016-02-14
Östra protokoll 2015-04-13, 2015-06-16, 2015-10-20, 2015-11-19, 2016-01-06, 2016-02-06
Mittlabben Årsmötesprotokoll 2016-02-13, Protokoll konst.möte 2016-02-13
Östgötalabben, Verksamhetsberättelse
Västerbotten Årsmötesprotokoll 2016-02-18, Protokoll konst. möte 2016-02-18
Sörmland Årsmöteshandlingar, Årsmötesprotokoll 2016-02-13, Protokoll konst.möte 2016-02-13
Skåne Årsmötesprotokoll, Protokoll 2016-03-28
Östra, utbildn.ansv. Förfrågan om instruktörer på kurser
Från övriga
Ånnaboda bekräftelse på avbokning v. 27
Inge E:son Thoor med tack för uppvaktning på 90-årsdagen
Camilla Reimer om ectropion

Utgående
Till SKK
Adressuppgifter ny styrelse
Till SSRK
HS-protokoll 2/2016, 3/2016 (konst.möte)
Adressuppgifter ny styrelse
Anmälan av en deltagare till representantskapsmötet den 14 maj
Anmälningar till Funktionärsmötet den 23-24 april
Till Regionerna
HS Protokoll 2/2016, 3/2016 (konst. möte)
Utbildning av instruktörer FB-R
Till Övriga
Ånnaboda, avbokning av anläggningen v. 27
De inkommande skrivelserna gicks igenom och diskuterades.
EKONOMI
§ 83 Ekonomiska rapporter för februari
Kassören gick igenom de ekonomiska rapporterna för februari.
Den nya kassören har ännu inte har hunnit få tillgång till klubbens konton, men kommer att ta kontakt
med både Nordea och Swedbank under kommande vecka.
§ 84 Attestregler
Kassören tog upp frågan om vem som attesterar hans egna utlägg. Beslutades att det är ordföranden
som gör det.
§ 85 Kontroll av fakturaunderlag
Bo föreslog att samma blanketter för reseräkning och utlägg som använts tidigare ska användas även
i fortsättningen och att samma rutiner som gällt tidigare fortsatt ska gälla.
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JAKT
§ 86 Labradormästerskapet 2016, studiebesök
Region Labväst som arrangerar 2017 års LM har inkommit med en förfrågan till jaktansvarig om att få
skicka två personer på ett studiebesök till årets LM. Styrelsen beslutade att stå för resekostnader för
två personer från Labväst.
Ordföranden väckte frågan om behov av studiebesök även på Club Show. Efter diskussion beslöt
styrelsen att vid arrangemang som Labradormästerskapet och Club Show nästkommande års
arrangör ska få en resa bekostad av HS för högst två personer. Detta gäller endast om de som
skickas på ett studiebesök inte är anmälda som deltagare i LM/Club Show.
§ 87 Särskilda prov 2016
Sekreteraren vidarebefordrade information från Anders Hallgren om att det under våren kommer att
anordnas två särskilda prov i LRK:s regi, ett av region Östergötland och ett av region Östra.
§ 88 Jaktkommittén
Styrelsen beslöt efter förslag från jaktansvarig att välja Per Christofferson och Willy Gustafsson till
medlemmar i jaktkommittén.
UTBILDNING
§ 89 Utbildningsplan 2016
Utifrån en av utbildningsansvarig utarbetad Verksamhetsplan 2016 Utbildning inklusive handlingsplan
diskuterades klubbens utbildningar under innevarande verksamhetsår. Bland annat diskuterades
utbildning av WT-domare och funktionärer samt mentorprogram till valpköpare.
Styrelsen beslöt att handlingsplanen ska justeras utifrån de diskussioner som förts under mötet.
§ 90 Utbildningskommittén
På förslag av Marie beslöt styrelsen att välja Lena Stenvall till medlem i utbildningskommittén. Marie
kommer med ett förslag om ännu en person vid nästa styrelsemöte.
§ 91 Working Camp, aktuellt läge
Working Campen 2016 är inställd på grund av för få anmälningar enligt beslut på styrelsemöte den 3
mars. Konferensanläggningen i Ånnaboda är avbokad och anmälningsavgifterna är återbetalade.
§ 92 Anatomikursen
Styrelsen beslöt att en annons om Anatomikursen ska finnas med i Labradoren nr 2/2016. Eva fick i
uppdrag att formulera en annons.
KLUBBEN
§ 93 Jubileumsåret 2017
Under år 2017 kommer LRK att fira 40-årsjubileum. Förslag på olika aktiviteter under jubileumsåret
diskuterades.
Katarina föreslog att en jubileumslogga ska tas fram för att användas på Labradorens framsida under
hela år 2017 och även i andra sammanhang. Katarina fick i uppdrag att be Marita Björling att utforma
två förslag, som styrelsen kan ta ställning till vid nästa styrelsemöte.
Styrelsen beslutade dessutom att en Labrador/uppfödarkonferens ska anordnas under hösten 2017.
Katarina fick i uppdrag att bilda en arbetsgrupp som ska påbörja planeringen av konferensen
omedelbart.
§ 94 Rutiner för styrelsens arbete
Styrelsen beslöt att Katarina och Monica går igenom och skriver ner de rutiner som gäller för
styrelsens arbete samt skickar ut dessa.
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§ 95 Uppdragsbeskrivningarna
Alla styrelsemedlemmar fick i uppdrag att gå igenom sina respektive uppdragsbeskrivningar, skriva
ner förslag till ändringar samt skicka dessa till Solveig Gyring på kansliet. Solveig gör därefter en
sammanställning som ska läggas fram vid nästa styrelsemöte.
§ 96 Utredning om Fullmäktiges organisation visavi Regionträffen
Vid det konstituerande mötet efter Labradorfullmäktige diskuterades ånyo ett förslag om att förlägga
den årliga regionträffen och fullmäktigemötet under en och samma helg och Håkan fick i uppdrag att
komma med ett förslag om hur detta skulle kunna organiseras. Håkan presenterade en skiss på ett
program för de båda dagarna. Styrelsen diskuterade förslaget och tyckte att det skulle kunna gå
mycket bra att genomföra både Regionträffen och Labradorfullmäktige under samma helg, men att
programmet bör diskuteras.
Styrelsen beslöt att 2017 års regionträff och Labradorfullmäktige 2017 ska gå av stapeln helgen den
25-26 mars.
§ 97 Mentalitetsfrågor
Susanne som är ny ansvarig för mentalitetsfrågor inom styrelsen fick i uppdrag att gå igenom de
utredningar som har gjorts om FB-R samt att i samarbete med jaktansvarig arbeta med frågor om
FB-R i syfte att få så många labradorer som möjligt att genomgå beskrivningen.
INFORMATION
§ 98 Labradoren
Några frågor angående innehållet i tidningen Labradoren diskuterades.
En medlem har inkommit med ett förslag om att ta in resultat från olika tävlingar som t.ex. lydnad, rally,
viltspår och agility i medlemstidningen.
Eftersom dessa aktiviteter inte är rasspecifika, beslöt styrelsen att sådana resultat inte ska publiceras i
Labradoren.
§ 99 Redaktionskommittén
Redaktionskommittén diskuterades. Kvarstående medlemmar är Kristina Berghänel och Monica
Damell Modin (kontaktperson mellan redaktören och styrelsen samt sammankallande). Ny medlem
från och med nr 2/2016 är Dan Ericsson. Håkan Dahlin och Marie Ahlqvist avgår ur kommittén och en
ny medlem ska rekryteras. Förslag på en ny medlem i kommittén diskuterades och Monica fick i
uppdrag att tillfråga ytterligare en person.
§ 100 Hemsidan
I verksamhetsplanen för 2016 anges att klubben under året kommer att undersöka förutsättningarna
för en teknisk plattform innehållande huvudstyrelsens och regionernas hemsidor. Eftersom det behövs
frivilliga krafter från regionerna som är villiga att hjälpa till att utveckla projektet och då några sådana
inte har anmält sig, föreslår Håkan att hemsidesprojektet blir vilande tills vidare. Styrelsen beslöt enligt
Håkans förslag.
§ 101 Delningen i en spaniel- och en retrieverklubb
Från SSRK:s arbetsgrupp för en framtida retrieverklubb har inkommit en uppmaning att lämna
synpunkter och förslag på hur en retrieverklubb skulle kunna vara organiserad. Vid det konstituerande
mötet efter Labradorfullmäktige uppdrogs åt Håkan att i ett förslag till en skrivelse sammanfatta de
synpunkter som framkommit, dels vid Regionträffen i februari, dels vid Labradorfullmäktige. Håkan
presenterade sitt förslag till skrivelse och styrelsen beslöt att skicka in denna till SSRK.
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AVEL
§ 102 ”Silverlabradorerna”
Lena informerade om att hon har blivit kontaktad av en presumtiv valpköpare som ville ha information
om de sk ”silverlabradorerna” och om en uppfödare som föder upp sådana. Lena hade hänvisat till
SKK. Efter diskussion om hur vi ska förhålla oss till detta beslöt styrelsen att via SSRK gå in med en
skrivelse till SKK, där vi reagerar på SKK:s slapphet i frågan. Håkan och Susanne fick i uppdrag att
upprätta ett förslag till skrivelse. Beslöt att Lena vid förfrågningar fortsätter att hänvisa till SKK.
§ 103 Allmänna avelsfrågor
SKK:s röntgenavläsningar diskuterades.
§ 104 Ny hälsoenkät
En ny hälsoenkät är aktuell att skickas ut under 2017. Enkäten gäller labradorer födda 2012. Lena fick
i uppdrag att förbereda ärendet och komma med ett förslag till tids- och handlingsplan.
§ 105 Avelskommittén
Lena har tillfrågat Linda Nordblom och Annika Niklasson Adolfsson om de vill fortsätta som
medlemmar i avelskommittén under 2016. Båda har tackat ja. Styrelsen beslöt att välja Linda och
Annika till medlemmar i avelskommittén.
EXTERIÖR/UTSTÄLLNING
§ 106 Club Show 2016
Club Show 2016 kommer att gå av stapeln den 16 juli i Högbo, Sandviken och arrangeras av region
Västmanland. Då varken utställningsansvarig eller ordföranden på grund av andra åtaganden har
möjlighet att delta som styrelsens representant beslöts att Lena blir styrelsens officiella representant
under utställningen. Katarina föreslog att Ulrika Henriksson i utställningskommittén står till förfogande
om problem uppstår. Styrelsen beslöt enligt Katarinas förslag.
§ 107 Club Show 2017 och 2019
Club Show 2017 arrangeras av region Värmland och allt är klart ifråga om tillstånd från SSRK. Club
Show 2018 har tilldelats region Småland och en ansökan har skickats in till SSRK. Svar har ännu inte
inkommit.
Katarina påpekade att det nu är dags att söka värdskapet för Club Show 2019 och att regionerna i
nästkommande regionbrev ska påminnas om att ansökan ska vara LRK:s huvudstyrelse tillhanda
senast den 30 juni. Sekreteraren meddelade att ett regionbrev kommer att skickas ut till regionerna i
nästa vecka, dvs vecka 15.
§ 108 Utställningskommittén
Styrelsen beslöt enligt utställningsansvarigs förslag att välja Ulrika Henriksson och Annika Nordh till
medlemmar i utställningskommittén under 2016.
§ 109 Övriga frågor
a) På grund av att en förfrågan inkommit om byte av region fler än en gång diskuterades frågan.
Det konstaterades att det är möjligt att delta i en annan regions aktiviteter utan att tillhöra den
regionen.
b) Goldenklubben har påpekat att de inte får Labradoren regelbundet trots tidigare
överenskommelse. Monica tar kontakt med Margot Engström och går igenom listan över vilka
som får tidningen. Listan ska finnas med vid nästa styrelsemöte.
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§ 110 Kommande möten
Nästa möte blir söndagen den 19 juni. Därefter beslutades om ett endagsmöte den 20 augusti ( ändrat
från den 3 september) och ett tvådagarsmöte den 8-9 oktober.
§ 111 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för ett trevligt och konstruktivt möte och avslutade mötet.

Monica Damell Modin
Sekreterare

Justeras:

Katarina Ramberg
Ordförande
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Lena Karlsson
Justerare

