Labrador retrieverklubben
1/2020
Protokoll fört vid styrelsemöte
2020-01-18–19
Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby
§§ 1–48
_____________________________________________________________________________
Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Lena Karlsson, Eva Zetterdahl, Camilla Kretz,
suppleanterna Ulla-Britt Östman och Ingegerd Wikström samt Solveig Gyring, kansliet.
Anmält förhinder: Anna Londré
_____________________________________________________________________________
§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Anders Dillström hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Lena Karlsson.
§ 3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några justeringar.
§ 4. Föregående protokoll
Föregående protokoll (7/2019) är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till
handlingarna

SKRIVELSER
§ 5.
Inkomna
Från SKK
Till de som är ansvarig för resultatregistrering av utställning, 2020-01-10
Inbjudan till utbildning i Katalog för PC, 2020-01-10

Från SSRK
Till remissinstans avseende ansökan till jaktprovsdomare för Sören Svärd, 2019-11-29
Förslag till riktlinjer för ekonomiska ersättningar för funktionärer inom SSRK, 2019-12-13
Enkät om Funktionärsträff och representantskapsmöte 2020, 2019-12-13
Domarauktorisationer, 2019-12-13
Remiss – utbildning till viltspårdomare, 2019-12-20
Domarauktorisationer, 2019-12-20
Medlemsantal per 2019-12-31, 2019-12-20
HS protokoll 2019-11-23–24, 2019-12-20
Domarauktorisationer, 2019-12-20, 2019-12-21
Utbildningar på temat avel och hälsa, 2020-01-10
Domarauktorisationer, 2020-01-10

Från Regionerna
Protokoll region Östra 2019-10-22, inkom 2019-11-30
Protokoll 10/2019 region Skåne 2019-11-25, inkom 2019-12-08
Protokoll region Västerbotten, konstituerande 2019-02-12, inkom 2019-12-12
Protokoll region Västerbotten 2019-03-19, inkom 2019-12-12
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Protokoll region Västerbotten 2019-05-07, inkom 2019-12-12
Protokoll region Västerbotten 2019-09-18, inkom 2019-12-12
Protokoll region Västerbotten 2019-10-15, inkom 2019-12-12
Protokoll region Västerbotten 2019-11-26, inkom 2019-12-12
Protokoll 8/2019 region Labväst 2019-12-12, inkom 2020-01-01

Från Övriga
Forskningsnyheter 8 2019 från Sveriges lantbruksuniversitet
Mail från medlem ang. labradorer som använts i försöksverksamhet, 2020-01-11
Handlingsplan 2020 Agria, 2020-01-14
Till SSRK ang. FB-R från Goldenklubben, 2020-01-14

Utgående
Till SKK
-

Till SSRK
HS protokoll 7/2019, 2019-12-12

Till Regionerna
Regionbrev 4 2019, 2019-12-08
Information om uppfödarträffarna i feb/mars 2020, 2019-12-11
Inbjudan till regionträffen 21/3 2020, 2020-01-02
Kallelse till Labradorfullmäktige 22/3 2020, 2020-01-02

Till övriga
Listan över de inkommande skrivelserna gicks igenom.

§ 6. Uppdrag från tidigare styrelsemöten
Styrelsen gick igenom föregående protokoll och kunde konstatera att de flesta uppdragen slutförts.
Några uppdrag är fortfarande pågående.

EKONOMI
§ 7. Bokslut 2019
Föredragande: Bo Norling
Kassören presenterade samt kommenterade förslag till bokslut för 2019.
Medlemsavgifterna ligger något högre än budgeterat och även intäkterna för valpköpare har ökat
något.
Utgifterna för HS möten är lägre än budgeterat, färre tvådagarsmöten har hållits än tidigare. Även
utgifterna för kommittéerna är lägre.
Kostnaderna för Rasdata har blivit högre, då SSRK höjt priset.
Det konstaterades att intäkterna under verksamhetsåret varit högre och kostnaderna lägre än
budgeterat.
Styrelsen beslöt att godkänna förslaget till bokslut för 2019.
Årets resultat kommer att bli ca 183 740 kronor.
Styrelsen beslöt att föreslå Fullmäktige att vinsten för verksamhetsåret 2019 balanseras i ny räkning.
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§ 8. Budget 2020/2021
Föredragande: Bo Norling
Kassören presenterade förslag till budget för 2020/2021. Förslaget gicks igenom och diskuterades.
Styrelsen beslöt att godkänna förslaget till budget för 2020/2021, med ändringen att höja bidraget
till regioner som anordnar Club Show till 30 000 kr.
§ 9. Ekonomiska villkor för presumtiva styrelseledamöter
Föredragande: Bo Norling
Styrelsen diskuterade och kom fram till att det behövs ett klargörande när det gäller rese- och
traktamentsersättningar för presumtiva styrelsemedlemmar som bjuds in till Fullmäktige.
Styrelsen beslöt att person som bjuds in till Fullmäktige som presumtiv styrelseledamot ska erhålla
samma reseersättning som övriga inbjudna deltagare till Fullmäktige.
§ 10. Utlägg för styrelsemedlemmar vid möte
Föredragande Bo Norling
Styrelsen diskuterade behov av hundpassning under HS möten.
Styrelsen beslöt att ersätta styrelsemedlemmarnas faktiska kostnader för hundpassning samt att
justera paragrafen omedelbart.
Utbetalning sker efter det att kvitto tillställts kassören.

JAKT
§ 11. WT-mästerskapet
Föredragande: Camilla Kretz
Styrelsen kunde tyvärr återigen konstatera att ingen region har visat intresse för att anordna WTmästerskapet 2020.

UTBILDNING
§ 12. Planering av provledarutbildning
Föredragande: Ulla-Britt Östman
En provledarutbildning kommer att hållas den 4–5 april i Sollebrunn. Instruktör kommer Willy
Gustafsson att vara. Annons kommer i tidningen och ska även läggas ut på hemsidan och Facebooksidan. Informationen ska så snart som möjligt ut till regionerna.
§ 13. Planering av Väla lägret
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Planeringen av lägret pågår. En annons kommer att vara med i nr 1 av Labradoren. Det kommer att
vara tre instruktörer på lägret.
§ 14. Instruktörer på Välalägret
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Styrelsen diskuterade förslag på instruktörer och arvoderingen för dessa.
§ 15. Informationen som går till regionerna via region-adressen
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Utbildningsansvarig upplever det svårt att nå ut med information till de utbildningsansvariga i
regionerna. Responsen på utskicken är mycket begränsad.
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§ 16. Inventering instruktörer och provledare inom klubben
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Det behövs en inventering av vilka instruktörer och provledare som finns inom klubben.
Styrelsen gav utbildningskommittén i uppdrag att inleda inventeringen av instruktörer/provledare.
§ 17. Möte med regionernas utbildningsansvariga
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Utbildningsansvarig presenterade en idé om ett gemensamt möte med alla utbildningsansvariga i
regionerna.
Styrelsen såg positivt på detta förslag och gav utbildningsansvarig i uppdrag att planera för detta.

REGIONERNA
§ 18. Regionbrev 1 2020
Föredragande: Camilla Kretz
Sekreteraren/regionansvarig efterlyste information som ska vara med i årets första regionbrev.
§ 19. Region Värmlands uppfödarlista
Föredragande: Camilla Kretz
Styrelsen diskuterade en lista på kennlar med länkningar på region Värmlands hemsida, av vilka flera
inte är medlemmar i Labrador retrieverklubben.
Ordföranden tar kontakt med region Värmland i frågan.
§ 20. Region Halland
Föredragande: Bo Norling
Frågan om permanent nedläggning av region Halland bordlades till nästa möte.
§ 21. Regionträff 2021
Föredragande: Camilla Kretz
De senaste åren har regionträffen förlagts till samma helg som Fullmäktige. Styrelsen diskuterade
för- och nackdelar med att ha båda arrangemangen under samma helg, men kom fram till att
fördelarna överväger nackdelarna.
Styrelsen beslöt att ta upp frågan på kommande regionträff för att ge regionerna möjlighet att yttra
sig i frågan.

INFORMATION
§ 22. Stockholm Hundmässa, avstämning
Föredragande: Camilla Kretz
Klubbens monter på Stockholm Hundmässa var som vanligt mycket välbesökt. Camilla framförde ett
varmt tack till Ingegerd Wikström som haft huvudansvaret för årets mässa.
Tidningen
§ 23. Redaktionskommittén
Föredragande: Camilla Kretz
Dan Ericsson har tyvärr utträtt ur redaktionskommittén. Styrelsen vill framföra ett varmt tack för
Dans värdefulla arbete i redaktionskommittén.
Redaktionskommittén föreslår Marita Björling som ny medlem i kommittén.
Styrelsen beslöt att välja in Marita Björling i redaktionskommittén för Labradoren.
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§ 24. Nr 4 2019
Föredragande: Camilla Kretz
Styrelsen vill framföra ett stort tack till redaktionskommittén och redaktören för ett intressant och
fint julnummer av Labradoren.
§ 25. Annonsörer 2020
Föredragande: Camilla Kretz
Camilla informerade om tidningens annonsörer 2020. Tidningen har fått en ny annonsör, men tyvärr
har vi tappat två andra. Styrelsen diskuterade det återkommande problemet med att hitta
annonsörer.
§ 26. Klubbinformation som ska vara med i nr 1 med manusstopp 25/1
Föredragande: Camilla Kretz
Camilla gick igenom och påminde om det klubbrelaterade material som ska vara med i nr 1 av
Labradoren.

UTSTÄLLNING/EXTERIÖR
§ 27. Information
Föredragande: Eva Zetterdahl
Annons om sommarens Club Show som anordnas av region Östergötland i Söderköping 7 juni
kommer i nr 1 av Labradoren. Anmälan ligger ute på SKK.
Styrelsen diskuterade de nya skattereglerna som kommer att gälla för utländska domare från och
med 2020 och som innebär ökade utgifter för klubben.
Statistik för utställningsåret 2019 är under utarbetande av Eva och Ulrika Henriksson och kommer att
publiceras i fullmäktigehandlingarna och i nr 1 av Labradoren.
Exteriördomarkonferensen äger rum den 22/3. Katarina Ramberg representerar klubben eftersom
Labradorfullmäktige äger rum samma dag.

AVEL
§ 28. Uppfödarträffarna
Föredragande: Lena Karlsson
Lena informerade om att anmälningar har börjat komma in till uppfödarträffarna. Det har kommit in
anmälningar till samtliga träffar/platser i landet, men till några krävs det fler anmälningar för att
träffarna ska kunna genomföras.
§ 29. SSRK:s avelskonferens 21–22/3
Föredragande: Lena Karlsson
SSRK:s avelskonferens ligger tyvärr samma datum som klubbens regionträff och fullmäktige.
Styrelsen diskuterade möjligheten att anmäla en ersättare till mötet.
§ 30. Övriga avelsfrågor
Föredragande: Lena Karlsson
Lena presenterade ett informationsblad med information om vad som är viktigt att tänka på inför en
parning.
Styrelsen gav Lena i uppdrag att fortsätta arbetet med informationsbladet.
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MENTALITET
§ 31. Information
Föredragande: Ingegerd Wikström
Styrelsen diskuterade den som skrivelse till SSRK som Goldenklubben skickat till SSRK ang. FB-R.
Mötet ajournerades kl. 16.30 och återupptogs söndag kl. 9.00

REGIONTRÄFFEN 2020
§ 32. Inbjudningar och anmälningar
Föredragande: Camilla Kretz
Inbjudningar till Regionträffen och till Fullmäktige gjordes i början av januari. Sistan anmälningsdag är
10 februari. En anmälan har hittills kommit in.
§ 33. Fastställande av program
Föredragande: Camilla Kretz
Styrelsen gick igenom och fastställde programmet för Regionträffen.

LABRADORFULLMÄKTIGE
Föredragande: Anders Dillström
§ 34. Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelsen för 2019 gicks igenom och diskuterades. Efter vissa justeringar och tillägg
beslöt styrelsen att fastställa verksamhetsberättelsen.
§ 35. Förslag till verksamhetsplan 2020
Förslaget till verksamhetsplanen för 2020 gicks igenom och kompletterades samt fastställdes.
§ 36. Förslag till medlemsavgifter 2021 och 2022
Enligt beslut från Labradorfullmäktige 2019 ska medlemsavgifterna för 2021 vara oförändrade.
Styrelsen beslöt att föreslå till Fullmäktige att medlemsavgifterna för 2022 ska förbli oförändrade.
§ 37. Motion, förslag till yttrande
En motion har inkommit till Labradorfullmäktige. Förslaget till yttrande är ännu inte färdigställt. Eva
Zetterdahl kommer att skicka ut förslaget per mail till styrelsen inom kort.
§ 38. Protokollförare vid mötet
Styrelsen beslöt att utse Camilla Kretz att föra protokoll vid årets Labradorfullmäktige.
§ 39. Utmärkelser
Styrelsen diskuterade ett förslag till Hedersmedlem i Labradorkubben.
Styrelsen beslöt att föreslå Fullmäktige denna person som Hedersmedlem i Labradorklubben.
§ 40. Inbjudningar
Styrelsen beslöt att till årets Labradorfullmäktige inbjuda klubbens revisorer, medlemshanterare,
webbmaster och redaktör.
§ 41. Layout och tryckning av fullmäktigehandlingarna
Styrelsen diskuterade layout och tryckning av årets fullmäktigehandlingar.
Styrelsen beslöt att tillfråga Labradorens redaktör om layout av årets handlingar.
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§ 42. Beslut om inbjudan av föreläsare
Styrelsen beslöt att inbjuda Marie Sallander att föreläsa om hundens mat mellan kl. 11.00–12.30.

KLUBBEN
§ 43. Sammanställning över förmedlade kullar
Föredragande: Camilla Kretz
Styrelsen tog del av en sammanställning över förmedlade valpkullar på klubbens hemsida.
Förmedlingen av valpar har minskat kraftigt de senaste fem åren, styrelsen diskuterade olika
anledningar till detta.
§ 44. Ungdomsstipendiet, Anmälningsblankett och Avtalsblankett
Föredragande: Camilla Kretz
Camilla presenterade en blankett som tagits fram för att underlätta för sökanden att skriva en
ordentlig ansökan. Blanketten ska läggas ut på hemsidan i anslutning till utlysandet av
Ungdomsstipendiet. En avtalsblankett är också under utarbetande av kassören.
§ 45. Beslut om möte den 15/2
Styrelsen beslöt att ställa in det preliminära mötet.

§ 46. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

§ 47. Kommande styrelsemöten 2020
Preliminära styrelsemöten under 2020 bestämdes till:
18–19 april
13 juni
26–27/9
28/11

§ 48. Mötets avslutande
Ordföranden tackade för helgens konstruktiva och trevliga styrelsemöte och förklarade mötet
avslutat.

Camilla Kretz

Justeras:

Sekreterare

Anders Dillström
Ordförande
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Lena Karlsson
Justerare

