
 

 
 
 
 
Labrador retrieverklubben     7/2021  
Protokoll ordinarie styrelsemöte    2021-10-23-24  
Scandic, Upplands-Väsby    §§ 133-150 
_________________________________________________________________________________  
Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Eva Zetterdahl, Ulrika Hellman, Jan Garp, Lena Karlsson,  
Ingegerd Wikström (Suppleant 1), Adjungerad: Solveig Gyring 
I Jeanette Nordgrens frånvaro träder Ingegerd Wikström in som röstberättigad ledamot. 
 
Frånvarande: Jeanette Nordgren, Ulla-Britt Östman (Suppleant 2), dock närvarande på telefon under 
§§ 144 
_________________________________________________________________________________  
 

§§ 133 Mötets öppnande 
Ordförande Anders Dillström öppnade mötet med att uttrycka sin glädje över att styrelsen nu 
åter tillåts att träffas fysiskt. 
 
§§ 134 Val av justerare  
Att tillsammans med Ordförande justera protokollet utsågs Lena Karlsson. 
 
§§ 135 Fastställande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordning godkändes.  
 
§§ 136 Skrivelser – in/utgående  
Förteckningen över in/utgående skrivelser genomlästes och lades till handlingarna. 
 
§§ 137 Föregående styrelseprotokoll - Uppdrag från tidigare styrelsemöten 
Föregående protokoll genomdrogs och lades till handlingarna. 
  
§§ 138 Noterade AU-beslut  
Inga AU-beslut har noterats sedan föregående styrelsemöte. 
  
§§ 139 Ekonomisk rapport 
Bo redogjorde att prognosen pekar på att resultatet för 2021 kommer att ligga i linje med 
budget. Medlemsavgifterna inklusive valpköparmedlemsskapen landar över budget medan 
kostnader för postutskick och Labradoren har ökat. Styrelsen beslutar att ge Kassören i uppdrag 
att avsätta 400kkr till räntebärande konto samt att ta fram förslag till Proposition i syfte att 
fördela likvida medel till Regionerna. (Not: Se §§ 145 d). 
 
§§ 140 Avel  
Lena meddelar att föredragshållana är klara till Raskonferensen och i skrivande stund är den 
fulltecknad. Dags att ta fram Hälsoenkät 2022 och arbetet är påbörjat. Hittills i år har det 
registrerats 3636 Labradorer vilket är en klart uppåtgående trend. Nästa kommittémöte sker den 
7 november. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vzIoRnD31tumlE4dtBYIZ95ugEFgYVnc/edit?usp=sharing&ouid=105803411312914872257&rtpof=true&sd=true


 
§§ 141 Jakt  

a) (Bo) Agrias stipendium för A-prov  
Då LRK genomför 2 st A-prov under 2021 beslutar Styrelsen att komplettera Agrias 
stipendie, som tilldelas en A-provsvinnare, med motsvarande stipendie för vinnaren i 
det andra A-provet. 
 

§§ 142 Utställning/Exteriör  
Eva framför ett stort tack från Huvudstyrelsen till Region Östra för väl genomfört arrangeman av 
Club Show 2021. Styrelsen beviljar inkommen ansökan från Skaraborg att hålla värdskap för Club 
Show 2024.Region Skåne har skickat in förslag på budget för Club show 2022 och Syrelsen 
beslutar att godkänna detta budgetförslag. Eva bildar en kommitte för att arbeta med nya ideer 
och budget för stamtavleboken. 
 
§§ 143 Mentalitet  
Ingegerd informerade om rådande ambition att FB-R-anmälningarna ska registreras via SSRK 
prov. datum för införande dock ej satt. Det är i skrivande stund svårt att få medlemmar 
intresserade av utbildning till FB-R-beskrivare.  
 
§§ 144 Utbildning (Ulla-Britt deltog via telefon) 

a) utvärdering av Väla 2021  
Ulla-Britt meddelade att Välalägret blev en lyckad, trevlig och positiv helg. Fokus låg 
på hur man förbättrar grundlydnad. Ulla-Britt skickar utvärdering till Anders för 
vidarebefordran till övriga Styrelsen.  

b) Väla 2022  
Ulla-Britt Föreslår att boka Väla 2022 under motsvarande helg dvs första helgen i 
September samt att undersöka möjligheten att addera ytterligare en helg (20-21 
augusti) för att kunna fokusera både på NKL och ÖKL. Kommittén kommer att 
diskutera upplägget och leverera ett förslag. 

c) Instruktörsutbildning, Provledarutbildning samt uppdatering av aktiva Instruktörer 
Dags för annons om uppfräschningskurs-Instruktör samt Provledarutbildning. Ulla-
Britt samlar in uppgifter om nuvarande instruktörer för att uppdatera vår 
Instruktörsförteckning. Styrelsen föreslår Ulla-Britt att genomföra ett fysiskt möte 
med utbildningsansvariga i regionerna där HS bekostar resa och uppehälle. 
Kommittén tar sig an uppgiften, bokar datum (22/1 2022) och plats (Linköping) samt 
informerar och bjuder in berörda i regionerna. Förslag på program presenteras vid 
nästa HS-möte. 
 

§§ 145 Klubben 
a) Förberedelser för Regionträff  

Datum är satt till 19-20 mars och förläggs på Scandic Hotel i Upplands Väsby. 
Regionträffen hålls den 19/3 och fullmäktige den 20/3. Notera: All dokumentation 
för Fullmäktige ska vara klar i mitten på januari. 

b) (Bo) Sponsringsavtal 2022 och framåt  
Agrias avtal löper ut vid årsskiftet. Anders kontaktar Agria förLRKs räkning för att 
förhandla nytt avtal.  

c) (Anders) SSRK och ett medlemsskap  
Frågan diskuterades under mötet och tidigare beslut att ställa sig bakom 
rasklubbarnas skrivelse till SSRK kvarstår. Anders representerar LRK på SSRK 
Funktionärsträff i november där frågan ska diskuteras. 

d) Medlemspeng  



Styrelsen beslutar att ge Bo i uppdrag att skriva en proposition där Styrelsen föreslår 
höjd medlemspeng till 20kr samt höjning av grundbidraget till 8000kr. 
 

§§ 146 Regionerna 
a) Ny tillhörighet för Gutelabben och Norrlabben  

Styrelsen beslutar att överföra Gutelabben till Region Småland och Norrlabben till 
Region Västerbotten. 
 

§§ 147 Information 
a) Hemsida  

Meddela Ulrika om något ska publiceras på hemsidan. För att underlätta processen 
så beslutar Styrelsen att Protokollet fortsättningsvis skickas till Marita Björling med 
markering vad som ska publiceras på hemsidan. 

b) Tidningen  
Att inkludera i Labradoren 4: Kallelse till fullmäktige. Samtliga regioners årsmöten. 
Teba avsäger sig annonsering i Labradoren 4 och Engelsons har tecknat avtal om 
annons för 4 nummer av Labradoren under 2022. 

c) Sociala medier  
Ulrika Lägger ut på Facebook att eventuella platser kan finnas till raskonferensen i 
händelse av avbokningar och att det går bra att sätta upp sig på reservlista samt en 
uppmaning till Regionerna att anmäla sina årsmöten i Labradoren 4. 

d) (Solveig) Julhälsning  
LRK skickar julhälsningar enligt uppdaterad distributionslista. Solveig skickar listan till 
Styrelsen för remiss och eventuell uppdatering. Blomstercheckar skickas till 
tjänstemän utanför Styrelsen som tack för gott arbete. 

e) (Bo) Upphandling av tryck av Labradoren  
Tryckning av Labradoren representerar en ansenlig kostnad och Bo skickar ut 
Offertförfrågningar till utvalda tryckerier vid årsskiftet.  

f) Regionbrev  
Ulrika ombesörjer utskick i början på november. Brevet inkluderar våra tankar om 
innehåll i Regionmötet samt förfrågan om regionerna har egna ideer och uppslag 
som de vill se avhandlas vid detta tillfälle. EN påminnelse om intresse om deltagande 
i Raskonferensen i mån av plats samt en blänkare om att regionerna gärna får 
arrangera WT-mästerskap, B-prov mm. 
 

§§ 148 Övriga frågor 
a) (Ingegerd) Hur informera valpköpare om skillnad mellan renrasig registrerad hund 

och blandras-dito. Media börjar uppmärksamma att de populära blandraserna inte 
är möjliga att registrera. Frågan diskuterades utan att särskild åtgärd beslutades. 

b) Underlag för budget (Punkten ajournerades till söndag 24 oktober. Närvarande: 
Ulrika, Lena, Ingegerd, Eva, Solveig, Bo, Jan. Frånvarande: Anders, Jeanette, Ulla-
Britt) Bo efterlyser aktiviteter som ska avsättas i budget för 2022.  
Ulrika: My DOG samt Stockholms Hundmässa.  
Prognosen pekar på att kostnaden för tryck samt distributionen av Labradoren 
kommer att öka.  
Lena: distribution av hälsoenkät.  
Ingegerd: BPH i norrland. Anatomikurs.  
Eva: Domarkonferens. Stamtavlebok.  
Jan: Webinarier via Zoom. 
 

§§ 149 Kommande möten  
26 november 16.30 på Scandic Hotel, Upplands Väsby. Påföljande möte 5-6 februari.  



§§ 150 Mötets avslutande 
 
 
Jan Garp    Justeras: 
 
Sekreterare   Anders Dillström  Lena Karlsson 

Ordförande   Justeringsperson 


