Labrador retrieverklubben
Protokoll fört vid styrelsemöte
Telefonmöte

1/2021
2021-01-30
§§ 1-36

________________________________________________________________
Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Ulrika Hellman, Eva Zetterdahl, Jeanette Nordgren,
suppleanterna Ingegerd Wikström och Ulla-Britt Östman och Solveig Gyring, adjungerad
Meddelat förhinder: Lena Karlsson

_________________________________________________________________
§ 1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 2. Val av justerare
Att justera protokollet tillsammans med ordförande valdes Jeanette Nordgren
§ 3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några tillägg under fullmäktige
§ 4. Föregående protokoll
Föregående protokoll (8/2020) är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till
handlingarna.

SKRIVELSER
§ 5. Skrivelser
In- och utkommande post 20/12-20–29/1-21 bifogas detta protokoll

UTSTÄLLNING
§ 6. Beslut domare till Club Show 2022
Föredragare: Eva Zettedahl
Styrelsen beslutar att godkända utställningskommitténs förslag.
§ 7. Övrig info utställning
Föredragare: Eva Zettedahl
Genomförandet av Club Show 2021 är i full gång.
Styrelsen beslutar att rekommendera Östra att planera Club Show 2021 så att den kan genomföras
på ett corona säkert sätt, förutsatt att LRK följer de SKK’s riktlinjer vid tidpunkten för genomförandet.

EKONOMI
§ 8. Bokslut 2020
Föredragare: Bo Norling
Kassören redogör få bokslutet 2020
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§ 9. Villkor för utbetalning av regionbidrag 2021
Föredragare: Bo Norling
Förslag om att minska kraven för att erhålla regionbidraget för 2020. Kraven för regionbidrag är
sedan tidigare att regionen skall utföra minst en utställning eller en jaktlig aktivitet under året. På
grund av rådande läge är förslaget att kraven sänks för regionerna under 2020 och innebär att de inte
behöver utföra aktiviteter under året för sina medlemmar. Kravet på att sedvanliga handlingar såsom
verksamhetsberättelse, resultat- och balansrapport, årsmötesprotokoll samt mötesprotokoll från
styrelsemöten skall skickas in till HS kvarstår.
Styrelsen beslutar att för år 2020 ge bidrag till alla regioner utan förbehåll
§ 10. Placering av 400 000 kr
Föredragare: Bo Norling
Bo informerade styrelsen om placering av överskottet.
Styrelsen beslutar att ge kassören i uppdrag att ordna placering av dessa medel med fast ränta under
ett år.

LABRADORFULLMÄKTIGE
§ 11. Verksamhetsberättelse för 2020
Föredragare: Bo Norling
Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2021
§ 12. Förslag till verksamhetsplan för 2021
Föredragare: Bo Norling
Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplanen för 2021
§ 13. Förslag till budget för 2021
Föredragare: Bo Norling
Styrelsen har diskuterat budget och gjort några justeringar
§ 14. Förslag till medlemsavgifter 2023
Föredragare: Bo Norling
Styrelsen beslutar att medlemsavgiften skall vara oförändrade för 2023
§ 15. Tillfälligt ökat regionbidrag under 2021
Föredragare: Bo Norling
Förslag om att öka regionbidraget under 2021 från 4 000kr till 8 000kr. Förslagets tas med som en
beslutspunkt till Labradorklubbens fullmäktige den 27 mars 2021.
§ 16. Motioner, förslag till yttranden, ev. propositioner
Föredragare: Anders Dillström
Inga motioner har inkommit till styrelsen.
§ 17. Protokollförare vid mötet
Föredragare: Anders Dillström
Styrelsen beslutar att utse Ingegerd Wikström som protokollförare vid fullmäktige. Ersättare Ulrika
Hellman
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§ 18. Beslut om genomförandet av fullmäktige
Föredragare: Bo Norling
Diskussion om hur genomförandet av fullmäktige skall ske. Fullmäktige 2021 genomförs på samma
sätt som föregående år. En delegat per region deltar i digitalt möte. Bo skickar ut en kallelse till
regionstyrelserna för anmälan om delegater.
Styrelsen beslutar att utföra ett digitalt fullmäktige 27/3 kl 10.00 med hjälp av SKK.

UTBILDNING
§ 19. Annonsen Väla
Föredragare: Ulla-Britt Östman
Helgen 3-5 september är bokat för 2021 års Väla läger. Tre instruktörer är klara för lägret. Annons
kommer ut i Labradoren.
§ 20. Uppdatering av gamla instruktörer
Föredragare: Ulla-Britt Östman
Utbildningsansvarig redogör för styrelsen om uppdatering av gamla instruktörer. Information
kommer skickas ut till regionerna.
§ 21. Kommitté
Föredragare: Ulla-Britt Östman
Kommittén har diskuterat om ett möte med regionernas utbildningsansvariga.
§ 22. Planen på provledarutbildning
Föredragare: Ulla-Britt Östman
Arbetet fortsätter i utbildningskommittén och ambitionen är att ordna ett utbildningstillfälle under
2021 för nya provledare.

JAKT
§ 23. Motion angående sk Officiella WT inkommen till SSRK
Föredragare: Jeanette Nordgren
Motionen tas med som en diskussionspunkt på fullmäktige
§ 24. Jaktprovsverksamhet i Regionerna
Föredragare: Jeanette Nordgren
Fundering om hur HS på bästa sätt kan stötta de regioner som inte anordnar jaktprov i dagsläget. Ett
förslag som kom fram var att HS jaktansvarig tar kontakt med regionernas jaktansvariga för vidare
diskussion om att anordna ett jaktprov. Svårigheterna i dessa coronatider är möjligheten att besöka
regionerna och diskutera fysiskt.
§ 25. Förslag till verksamhetsplan 2021: Träningsjakt för våra medlemmar med intresse men få
möjligheter att prova sin hund på fågeljakt.
Föredragare: Jeanette Nordgren
Förslaget är att bjuda in medlemmar till träning genom våra regioner där man får möjlighet att prova
på traditionell andjakt. En mentor per ekipage dvs en van apporterande hund med förare går med för
att göra förutsättningarna så bra som möjligt. Förslaget arbetas vidare på men förhoppningen är att
kunna anordna detta under hösten 2021.
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MENTALITET
§ 26. Utbildning av funktionärer
Föredragare: Ingegerd Wikström
FB-R utbildning av funktionärer genomförs via SSRK. Arbetar vidare med att upplysa medlemmar
samt regioner om utbildningen.

KLUBBEN
§ 27. Gutelabben och Norrlabben
Föredragare: Bo Norling
Gutelabben har haft ett årsmöte 2020 och inkommit med formella handlingar men saknar
revisionsberättelse.
Norrlabben har haft ett årsmöte 2020 med årsmötesprotokoll med inga andra handlingar har
inkommit.
Styrelsen beslutar att vilande förklara både Gutelabben samt Norrlabben fram tom regionmötet
2023. Ordförande får i uppdrag att enligt våra stadgar tillfråga handlingar samt kassan från båda
regionerna.
§ 28. Regionbrev nr 1
Föredragare: Ulrika Hellman
Det planeras för ett nytt regionbrev. Styrelsen diskuterade och kom med förslag till innehåll

INFORMATION
§ 29. Facebook
Föredragare: Ulrika Hellman
Uppdateras med ny information löpande

§ 30. Tidningen Labradoren
Föredragare: Ulrika Hellman
Labradoren utkommer runt den 15 mars 2021
§ 31. Annonsörer
Föredragare: Ulrika Hellman
Avtal har skrivits med två företag om annons i Labradoren utöver våra huvudsponsorer.
§ 32. Övrigt
Föredragare: Ulrika Hellman
Samarbete med en aktör diskuterades och förslaget arbetas vidare med.
§ 33. Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 34. Uppmärksamma jubilar
Föredragare: Anders Dillström
Styrelsen skickar blommor till vår hedersmedlem Inge-Marie Hagelin som fyller 90 år i februari.
§ 35. Kommande möten
Telefonmöte 14/3 kl.10.00
Konstituerandemöte 27/3 direkt efter fullmäktige
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§ 36. Mötets avslutande
Ordförande tackar för ett bra och informativt möte och förklarar mötet avslutat.

Ulrika Hellman

Justeras:

Ersättare till Tf Sekreterare

Anders Dillström
Ordförande
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Jeanette Nordgren
Justerare

