Labrador retrieverklubben
4/2021
Protokoll ordinarie styrelsemöte
2021-04-22
Digitalt möte via MS Teams
§§ 77- 95
_______________________________________________________________________________
Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Eva Zetterdahl, Jeanette Nordgren, Ulrika Hellman,
Jan Garp, Lena Karlsson, Ulla-Britt Östman, Ingegerd Wikström, Adjungerad: Solveig Gyring
_______________________________________________________________________________
§ 77 Mötets öppnande
Ordförande Anders Dillström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 78 Val av justerare
Att tillsammans med Ordförande justera protokollet utsågs Ingegerd Wikström.
§ 79 Fastställande av dagordningen
Dagordningen kompletteradedes med § 89c, Delegater till SSRK fullmäktige inkluderat LRK:s
yttrande till WT-motionen och § 90c, Bidrag för utveckling av digitala möten.
§ 80 Skrivelser
a) Ingående
Inga noterade
b) Utgående
Inga noterade
§ 81 Uppdrag från tidigare styrelsemöten
Inga noterade uppdrag
§ 82 Noterade AU-beslut
(Bilaga 1)
§ 83 Ekonomisk rapport
Plusresultat då aktiviteter ej genomförts p g av Covid-19. Ligger lågt avseende inbetalning av
medlemsavgifter. Dubbelt antal valpköparmedlemsskap i år jmf med förra året.
§ 84 Avel
a) Perdix gundogs
Hälsostatus saknas från denna kennel och styrelsen beslutade att tillskriva SSRK en
fråga varför Perdix Gundogs ligger kvar i registret.
b) Skrivelse från Anders Johansson
Lena skriver ett svar och remissar hos övriga styrelsen innan utskick till Anders
Johansson.
c) Webinarier

Essentials erbjuder digitala föreläsning om exteriör, anatomi och hälsa. Lena
undersöker om leverantörerna kan genomföra Webinarier i LRK:s regi och om de
tillhandahåller digital plattform samt kostnaden för detta.
d) Rapport från SKK:s avelskonferens
Eva Lysén Hedvall deltog och levererar en artikel om konferensen till nästa nummer
av Labradoren.
e) Övriga avelsfrågor
SSRK:s funktionärsträff flyttad till 20-21 november.

§ 85 Jakt
a) Höstens A-prov och kostnader för köpt jakt
två A-prov bokade, 28 augusti samt 1 november fasanjakt på Stora Gredby.
Kalkylerna ryms inom lagd budget.
b) Provjakt i Oskarshamn
Jeanette arbetar vidare med upplägget.
§ 86 Utställning/Exteriör
Fortsatt planering för Club show i Skokloster 2021. En exteriörbedömning i Värmland genomförd.
Förfrågan inkommen från Labväst om exteriörbedömning. Utställningskommitten kvarstår
oförändrad under 2021
§ 87 Mentalitet
a) FB-R
Viktig för avelsarbetet inom rasen. Styrelsen läser igenom dokumenten och
återkommer med synpunkter innan nästa styrelsemöte.
§ 88 Utbildning
a) Rapport Välalägret
Stort intresse. I skrivande stund 12 anmälda. Annonseras i kommande nummer av
Labradoren.
b) Rapport Provledarutbildningen
Genomförs 30 april.
c) Rapport Instruktörsutbildningen med uppdatering av instruktörer
Inga intresseanmälningar har inkommit. Påminnelse skickas ut. Kommittemöte till
sommaren.
§ 89 Klubben
a) Föreläsningar Royal Canin
Bosse kontaktad av Royal Canin (RC) som påtalar att det ingår i vårt sponsoravtal att
vi vidarebefordrar information från RC via våra informationkanaler.
b) Diverse
Styrelsen beslutar att köpa ett Zoomkonto för kommande digitala möten. Jan i
samråd med Bosse ombesörjer inköp.
c) Delegater till SSRK fullmäktige
Delegater är utsedda och har konfirmerat deltagande. Avseende motionen att
stambokföra WT: LRK motsätter sig det och styrelsen föreslår för delegaterna att
avslå motionen.
§ 90 Postmottagare
Är LRK kansli

§ 91 Regionerna
a) Regionbrev
Ulrika efterlyser förslag från styrelsen på innehåll i Regionbrevet senast 20 maj.
Nästa utskick i maj. Bosse vill ha med en punkt om försäkring för regionerna.
b) Rapport: Norrlabben och Gutelabben
Norrlabben har levererat in handlingar och kassa för att erhålla vilandestatus.
Gutelabben har respit april månad ut.
c) Bidrag för utveckling av digitala möten
Bosse har emottagit en fråga från Region Skåne om HS kan utverka ekonomiskt
bidrag för digitala mötesverktyg. Vid nästa styrelsemöte presenterar Bosse underlag
för beslut.
§ 92 Information
a) Hemsida
Denna punkt återkommer i dagordningen som påminnelse till styrelsen att bidra med
information till hemsidan.
b) Tidningen
Manusstopp 25 april.
c) Sociala medier
Meddela Ulrika om du vill publicera inlägg på Facebook. Nytt datum för Club show
samt datum för WT mästerskapet ska publiceras.
§ 93 Övriga frågor
a) Utse IT-ansvarig
Till IT-ansvarig utsågs Ulrika som dessvärre i skrivande stund saknar
inloggningsuppgifter. Jan föreslog att vi skapar en Google drive för dokumentlagring
och diskuterar upplägget för detta med Ulrika.
b) Regionträff
Styrelsen beslutar att flytta datum för regionträffen till januari 2022 med tanke på
rådande pandemi och vaccinationsplan.
§ 94 Kommande möten
Digitalt möte torsdagen den 3 juni 19.00
§ 95 Mötets avslutande
Av ordförande med ett tack till alla närvarande.
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Beslutsunderlag
Då Östra har fått återbud från Judith Charlton så skulle
Skåne vilja bjuda in henne till Club Show 2022. skulle vi
kunna ta ett sådant AU beslut lite snabbt?

Beslut
Begäran tillstyrkt

