Labrador retrieverklubben
6/2019
Protokoll fört vid styrelsemöte
2019-10-19-20
Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby
§§160--197
_____________________________________________________________________________
Närvarande: Anders Dillström, Lena Karlsson, Camilla Kretz, Eva Zetterdahl, Anna Londré (§§ 182197) samt tjänstgörande suppleanten Ingegerd Wikström.
Övriga: Monica Damell Modin (§§ 160-181), valberedningen, och Solveig Gyring, kansliet.
Anmält förhinder: Bo Norling och Ulla-Britt Östman.
_____________________________________________________________________________
§ 160 Mötets öppnande
Ordföranden Anders Dillström hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 161 Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Eva Zetterdahl.
§ 162 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 163 Föregående protokoll
Föregående protokoll, 5/2019 är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till
handlingarna.

SKRIVELSER
§ 164
Inkomna
Från SKK
2019-års program i serien SKK Play för uppfödare: torsdagen den 19 september
Påminnelse: anmälan till rasklubbstorget på SHM går ut 1 oktober
Uppdaterad information om läget i Norge 2019-09-16
Påminnelse Vad tycker ni om er 200- respektive 500-analys för BPH?
Gratis kvällsföreläsning om hjärtsjukdomar hos hund 2019-10-21, Hjärtgruppen på AniCura
Djursjukhuset Albano
Information om av SKKs domarkommitté avstängd exteriördomare
Disciplinnämndens åtgärder – En förklaring
Disciplinnämndens beslut, ärende-nr 11/2019, 14/2019, 16/2019, 53/2019, 54/2019, 57/2019
FCI Judges Directory samt lista kontaktuppgifter svenska exteriördomare
Senaste nytt – Norska hundar
Länsklubbsutställningar 2022
Seminarium för domar- och utställningsansvariga i ras- och specialklubbar
Stipendium för funktionärer
Brush-up för certifierade utställningsarrangörer, CUA

Från SSRK
Förfrågan om utökat rasregister Joel Lantz, Jill Rhodin och Jens Myrman
HS protokoll (7/2019) 2019-09-07—08
Protokollsutdrag HS-möte 190907-08, §412
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Protokollsutdrag HS-möte 190907-08, §419

Från Regionerna
Sörmland, protkoll 2019-03-21
Sörmland, protkoll 2019-05-16
Sörmland, protkoll 2019-07-04
Sörmland, protkoll 2019-09-03
Östra, protokoll 2019-08-19
Östergötland, protokoll 2019-08-19

Från Övriga
Motion till Labradorfullmäktige 2020 från Håkan Dahlin
Förtydligande om apporter, SBK
Från Jan Hillarp ang. domare i Eslöv
Regionerna, mail från Majvor Näsman
Från Bitte Sjöblom ang. registrering av jaktavlade labradorer på labrador.nu
Från Frida Wästling ang. byte av regionstillhörighet
Från Dag von Segebaden ang. Apportvilt
Från Malena Hjelmquist ang. Väla-lägret

Utgående
Till SKK
-

Till SSRK
HS Protokoll 5/2019

Till Regionerna
HS Protokoll 5/2019

Till övriga
Till Emma Gustafsson ang. Ungdomsstipendiet
Till Axelina Knöppel ang. Ungdomsstipendiet

EKONOMI
§ 165 Ekonomisk rapport per 30 september, med kommentarer
Föredragande: Anders Dillström
Klubbens ekonomi ser fortsatt mycket god ut. Överenskommelse har gjorts med
konferensanläggningen Älggårdsberget i Bispgården gällande Working Campen.
Medlemsintäkterna ligger i nivå med förra året.
§ 166 Förslag till justering av balansräkningen
Föredragande: Anders Dillström
Anders presenterade kassörens förslag till justering av balansräkningen.
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till justering av balansräkningen.
§ 167 Underlag för budget 2020
Föredragande: Anders Dillström
Styrelsen diskuterade underlaget för budgeten 2020. Styrelsen föreslog en höjning av bidragen som
utgår till regionerna vid arrangerandet av Club Show, A-provet, ordinarie B-prov och WTmästerskapet. Styrelsen uppdrar till kassören att utarbeta ett förslag till nästa möte.
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UTSTÄLLNING/EXTERIÖR
§ 168 AU-beslut 7/10 ang. domare till Club Show 2021
Föredragande: Eva Zetterdahl
Eva redogjorde för det AU-beslut som togs den 7/10 ang. domare till Club Show 2021. AU-beslutet
fastställdes av styrelsen.
§ 169 Komplettering av domaravtal vid inofficiella utställningar
Föredragande: Eva Zetterdahl
Styrelsen diskuterade ett förslag som kommit från region Östergötland ang. komplettering av
domaravtalet vid inofficiella utställningar. Styrelsen gav Eva i uppdrag att ta upp frågan med
utställningskommittén och komma med ett förslag till nästa möte.
§ 170 Övriga utställnings-/exteriörfrågor
Föredragande: Eva Zetterdahl
Eva och Ulrika Henriksson kommer att träffa region Östergötland, som arrangerar Club Show 7 juni
nästa år, den 10/11. Eva presenterade budget inför Club Show.
Styrelsen beslöt att godkänna budgeten.
Eva kommer att delta på Seminariet för domar- och utställningsansvariga i ras- och specialklubbar
9/11.
Eva presenterade ett förslag till en ny domarutbildning nästa år (22/3 2020). Ansvarig är
utställningskommitténs Katarina Ramberg.
Styrelsen beslöt att godkänna förslaget att anordna domarutbildning. Ett budgetförslag tas fram tills
nästa möte.
Styrelsen tog del av och diskuterade ett klagomål på en domare vid SKK:s utställning i Eslöv. Eva får i
uppdrag att svara brevställaren.
Styrelsen beslöt att ge en gåva till Cancerfonden med anledning av Annika Nordhs bortgång.

AVEL
§ 171 Uppfödarträffar
Föredragande: Lena Karlsson
Fyra uppfödarträffar är planerade nästa år (vinter/vår) i Umeå, Västerås/Uppsala, Jönköping och
Kristianstad/Hässleholm. Ämnet kommer att vara mentalitet och Ann-Chatrine Edoff har ställt sig
positiv till att leda träffarna. En annons ska finnas med i nr 4 av Labradoren. Styrelsen diskuterade
budgeten för träffarna. Beslut ang. budget tas på nästa möte.
§ 172 Registrering av jaktavlade labradorer på labrador.nu
Föredragande: Anders Dillström
Rasdatas sida för Jaktavlad labrador, som tagits fram av Labradorklubbens Kommitté för Jaktavlad
Labrador, KJL, i samarbete med Jörgen Norrblom, har inte uppdaterats med nya individer sedan
2014. Arbetet med att klassificera de jaktavlade labradorerna har fortsatt och finns nu färdiga för
publicering.
Styrelsen beslöt att ge Jörgen Norrblom i uppdrag att lägga ut de jaktavlade labradorerna från 2015
och framåt samt att uppdatera sidan med nya individer kontinuerligt i takt med att nya
klassificeringar blir färdiga.
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§ 173 Övriga avelsfrågor
Föredragande: Lena Karlsson
Lena informerade om att flera klubbar, däribland SSRK, inkommit med en hemställan ang. SKK:s HDutredning som presenterades i maj 2019. Klubbarna begär kompletteringar bl.a. när det gäller
sedering (lugnande) och rutiner för avläsning av röntgenbilder.

UTBILDNING
§ 174 Utbildningskommitténs telefonmöte
Föredragande: Anders Dillström
Utbildningskommittén har haft ett telefonmöte. I maj 2020 startar en instruktörsutbildning i
Västergötland med Lotta Larsson som instruktör.
§ 175 Provledarutbildning 9-10 november
Föredragande: Anders Dillström
En provledarutbildning 9-10 november har utannonserats i nr 3 av Labradoren samt i regionbrev.
Tyvärr har det inte kommit in tillräckligt många anmälningar. Styrelsen diskuterade orsaken till detta.
Styrelsen kom fram till att inbjudningar till utbildningar måste annonseras i mycket god tid, helst
minst 2 månader i förväg.
§ 176 Föreslagna läger 2020
Föredragande: Anders Dillström
Utbildningskommittén föreslår tre läger i HS regi under 2020.
Styrelsen beslöt att HS genomför ett av de föreslagna lägren under 2020. Övriga föreslagna läger bör
delegeras till regionerna.
§ 177 Utvärdering Väla-lägret
Föredragande: Anders Dillström
Styrelsen tog del av utvärderingen som till största delen var mycket positiv.
Styrelsen diskuterade ett klagomål där deltagaren yrkar på kompensation. Styrelsen gav ordföranden
och utbildningsansvariga i uppdrag att svara brevställaren.

MENTALITET
§ 178 FB-R (Funktionsbeskrivning Retriever)
Föredragande: Ingegerd Wikström
Två FB-R har genomförts i region Östra under året. Det är stor brist på funktionärer. SSRK utbildar
både beskrivare och testledare.
Styrelsen gav Ingegerd i uppdrag att tillfråga Gunilla Lefwerth om tillåtelse att publicera artikeln om
FB-R i nr 3 av Labradoren på LRK:s hemsida.

KLUBBEN
§ 179 Regionerna
Föredragande: Camilla Kretz
Innehållandet i nästkommande regionbrev diskuterades. Några viktiga punkter som togs upp var:
*Det är viktigt att regionstyrelserna uppmanar sina respektive valberedningar att se till att det finns
kompetens i kommande styrelse för områdena utställning, utbildning och jakt. Flera regioner saknar i
nuläget ansvariga för dessa områden. Eftersom HS bara betalar ut regionbidrag till regioner som
anordnar en utställnings- respektive en jaktverksamhet under året måste det finnas kompetens i
varje styrelse för att kunna genomföra detta.
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*I syfte att lära känna varandra bättre ser styrelsen gärna att regionerna bjuder in någon från HS på
ett av regionens styrelsemöten.
Det är fortfarande en region som inte skickat in fullmäktigehandlingar och som därmed inte fått
regionpengen utbetald. Styrelsen ser allvarligt på detta eftersom det i förlängningen drabbar
regionens medlemmar.
Ett mail från Majvor Näsman angående regionindelningen diskuterades och lades till handlingarna.
Styrelsen tog del av det senaste medlemsbrevet från region Östra som skickats ut per mail.
Medlemsbrevet är mycket informativt och snyggt och kan utgöra en mall för andra regioner som vill
skicka medlemsbrev.
§ 180 Regionernas hemsidor
Föredragande: Camilla Kretz
Marita Björling, klubbens webbredaktör, har under hösten utfört ett stort arbete genom att se över
alla regioners hemsidor med avseende på information, utseende, uppdateringar, länkar mm. Alla
regioner har fått ett mail och i de fall där kompletteringar ansetts nödvändiga har regionerna
uppmanats åtgärda detta så snart som möjligt. Marita har även tillverkat en ”valp-logga” (”Söker du
en labradorvalp?”) för att presumtiva valpköpare enkelt ska kunna hitta till klubbens valpförmedling
från regionens hemsida. Marita har även gjort en ny egen sida till region Gotland (förutom sedan
tidigare region Sörmland). Marita ansvarar för uppdateringar av båda dessa sidor. En region
(Västerbotten) har ännu inte åtgärdat något av ändringsförslagen (bl.a. saknas logga och länk till
LRK:s sida). Styrelsen vill framföra ett stort tack till Marita för detta extra arbete.
§ 181 Regionträffen 21 mars 2020
Föredragande: Camilla Kretz
Styrelsen diskuterade ett preliminärt program för regionträffen 2020.
§ 182 Labradorfullmäktige 22 mars 2020
Föredragande: Camilla Kretz
En annons om Labradorfullmäktige 2020 ska vara med i nr 4 av Labradoren.
Styrelsen diskuterade ämne för ev. föreläsare på Labradorfullmäktige. Ingegerd fick i uppdrag av
styrelsen att kontakta en föreläsare.
§ 183 Motion till Labradorfullmäktige 2020
Föredragande: Anders Dillström
Styrelsen diskuterade den motion som inkommit till Fullmäktige 2020.
Styrelsen gav Eva Zetterdahl i uppdrag att bereda motionen i utställningskommittén och återkomma
med ett svar på denna.
§ 184 Ungdomsstipendiet
Föredragande: Camilla Kretz
Styrelsen diskuterade och kom fram till att ett formulär bör tas fram inför nästa utlysning av
Ungdomsstipendiet. Formuläret ska innehålla grundläggande frågor och syftet är att underlätta för
den som ansöker att skriva en korrekt ansökan. Ett avtal bör också tas fram där stipendiaten
förbinder sig att redovisa hur stipendiesumman ska användas samt att skriva ett reportage till
Labradoren.
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§ 185 Valpköparmedlemskap
Föredragande: Lena Karlsson
Lena klargjorde att valpköparmedlemskap endast kan erbjudas valpköpare som tidigare ej varit med i
Labradorklubben. Förtydligande bör göras på hemsidan under fliken ”Medlemskap”.
§ 186 Klubbnålar
Föredragande: Solveig Gyring
Klubbroscherna och förtjänsttecknen börjar ta slut.
Styrelsen beslöt att ge Solveig i uppdrag att köpa in 500 klubbroscher och 100 förtjänsttecken.

JAKT
§ 187 Redovisning resultat A-prov 2019-10-09
Föredragande: Anna Londré
Det första av höstens A-prov ägde rum 9/10. 12 ekipage ställde upp vilket var färre än beräknat (16
platser). Resultat och bilder lades upp samma dag både på hemsidan och på Facebook.
§ 188 Avtackning personal Working Camp
Föredragande: Anna Londré
Styrelsen diskuterade någon form av avtackning för de huvudansvariga för Working Campen, som
lade ned ett mycket stort arbete på arrangemanget.
Styrelsen beslöt att avsätta 15 000 kr som tack för insatsen med Working Campen.
§ 189 WT-mästerskap & ordinarie prov 2020
Föredragande: Anna Londré
Ingen av regionerna har hitintills anmält intresse för att arrangera varken WT-mästerskapet eller
ordinarie provet 2020. Anmälningstiden går ut den 31/10.
§ 190 Nummerlappshållare
Föredragande: Anna Londré
Det saknas nummerlappshållare till startande på A-provet.
Styrelsen beslöt att Anna får i uppdrag att köpa in nummerlappshållare till A-provet.
§ 191 Apportvilt
Föredragande: Anders Dillström
Styrelsen tog del av ett erbjudande om inköp av apportvilt.
Styrelsen beslöt att skicka erbjudandet vidare till de jaktansvariga i regionerna.

INFORMATION
§ 192 Stockholm Hundmässa
Föredragande: Camilla Kretz
Styrelsen diskuterade planeringen och utformningen av montern. Ingegerd kommer att vara Camilla
behjälplig med planeringen och genomförandet av mässdagarna.
Styrelsen beslöt att Stamtavleboken 2018 ska säljas för mässpriset 150 kr.
§ 193 Tidningen
Föredragande: Camilla Kretz
Redaktionskommittén har haft ett telefonmöte den 22/9 och planerat innehållet i julnumret. En
annons om julannonser har lagts ut på Facebook.
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§ 194 Kommersiella annonsörer till Labradoren
Föredragande: Camilla Kretz
Styrelsen diskuterade hur vi ska hitta fler kommersiella annonsörer till Labradoren. Camilla kontaktar
våra nuvarande annonsörer inför nästa års annonsering, men behöver hjälp av övriga styrelsen med
att kontakta nya företag. Camilla har skickat ut ett ”annonsblad” med aktuella annonspriser till alla i
styrelsen. Annonsbladet kan bifogas mailet till de företag som kontaktas.
§ 195 Övriga frågor
Anders Dillström tog upp ett mail från Medborgarskolan om samarbete.
Anders föreslog även en form av faddersystem, där varje person i styrelsen fungerar som
fadder/kontaktperson för ett antal regioner. Styrelsen var positiv till Anders förslag och kommer att
diskutera det vidare på kommande styrelsemöten.
§ 196 Kommande styrelsemöten
30 november, 18-19 januari 2020 samt vid behov även 23 februari. Alla mötes hålls på Scandic hotell
i Upplands Väsby.
§ 197 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Camilla Kretz
Sekreterare

Justeras:
Anders Dillström
Ordförande
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Eva Zetterdahl
Justerare

