Labrador Retrieverklubben
Protokoll fört vid styrelsemöte
Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby

1/2016
2016-01-23-24
§§ 1- 46

_________________________________________________________________________________
Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Håkan Dahlin, Ninni Ericsson,
Anders Hallgren, Lena Karlsson, suppleanterna Ulrica Briving Samuelsson och Ingvor Eriksson samt
Solveig Gyring, kansliet. Anita Norrblom, KJL deltog under §§ 25-28

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Dan Ericsson hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Ninni Ericsson.
§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med ett par tillägg under Inkommande skrivelser, Information och Övriga
frågor.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll, nr 11/2015 är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till
handlingarna.

SKRIVELSER
§ 5
Inkomna
Från SKK
Disciplinnämndens beslut 92/2015 (Meredith Norlindh)
Inbjudan till distansutbildning i föreningsteknik för ordf. o. v.ordf.
SKK:s jakthundspolicy vid hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt
Hanna Frögeli, BPH-analys på Hundrasguiden
Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare
Ändringar i Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare (2016-01-01)
Från SSRK
SSRK Förtjänsttecken, uppdatering och hantering av statuter
Genomförande av officiella prov
Utbildning i SSRK prov
Rapportering av nya styrelser 2016
Förfrågan utökat rasregister (S. Jobse)
Komplettering utökat rasregister (S. Frisk)
Begäran om medlemsstatistik 2015 för rasklubbarna
SSRK Östra ang. utställning på Ulriksdal
Stewardutbildning för mocktrial och A-prov 2-3 april 2016
Från Regionerna
Protokoll region Sörmland 2015-10-27
Protokoll region Mittlabben 2015-09-17
Protokoll region Norrlabben 2016-01-11 (1/2016)
Region Ö-Labben Verksamhetsberättelse 2015,Verksamhetsplan 2016, Protokoll 2015-11-15
Protokoll region Skaraborg 2015-09-02, 2015-11-04
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Från Övriga
Gunilla Lefwerth Information om Funktionsbeskrivning Retriever, FB-R
Thomas Persson ang. B-prov och WT arrangerade av LRK region Östra
Thomas Persson, svar på skrivelse
Utgående
Till SSRK
HS-protokoll 11/2015
SSRK avdelning Östra ang. utställning Ulriksdal
Justering av tidigare yttrande ang. domaransökan (S.F.)
Till Regionerna
HS- protokoll 11/2015
Kallelse till Labradorfullmäktige 2016
Inbjudan till Regionträffen 2016
Regionbrev 4/2015
Till Övriga
Valberedningen, Kallelse till Labradorfullmäktige 2016
Revisorerna, Kallelse till Labradorfullmäktige 2016
Svante Frisk, justering av tidigare yttrande ang. domaransökan
De inkommande skrivelserna gicks igenom och diskuterades.
EKONOMI
§ 6 Ekonomiska rapporter per 2015-11-30 och 2015-12-31
Kassören gick igenom de ekonomiska rapporterna för november och december.
§ 7 Bokslut för 2015
Kassören gick igenom bokslutet för 2015 och förklarade vilka omdispositioner som gjorts, dvs vad som
har flyttats mellan åren 2015 och 2016. Klubbens kapital har ökat med drygt 140.000 kr sedan
föregående årsskifte. Förklaringar till detta är bland annat att tryckkostnaderna för Labradoren har
minskat samt att kostnaderna för medlemshanteringen har minskat med ca 47.000 kr. Även
kostnaderna för styrelsemöten har blivit lägre än budgeterat.
§ 8 Förslag till disposition av årets resultat
Ninni föredrog några förslag till vad klubben kan göra med överskjutande medel. Ett förslag är att
avsätta medel till en jubileumsfond med tanke på att LRK kommer att fira 40-årsjubileum under 2017.
Efter diskussion beslöt styrelsen att föreslå fullmäktige att hela summan avsätts i ny räkning.
§ 9 Inventering, lager, klubbmaterial och inventarier december 2015
Aktuella listor över klubbens inventarier gicks igenom. Ninni kommer att komplettera inventarielistan.
§ 10 Budgetförslag 2016 och förslag till rambudget för 2017
Ninni presenterade ett förslag till budget för verksamhetsåret 2016, vilken diskuterades. Styrelsen
beslöt att lägga fram en minusbudget för 2016 och för rambudgeten 2017.
LABRADORFULLMÄKTIGE
§ 11 Verksamhetsberättelse för 2015
Förslaget till verksamhetsberättelse för 2015 som har skickats ut till styrelsen gicks igenom och
diskuterades. Efter vissa justeringar och tillägg fastställdes verksamhetsberättelsen.
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§ 12 Förslag till verksamhetsplan för 2016
Förslaget till verksamhetsplan för 2016 gicks igenom och kompletterades samt fastställdes.
§ 13 Förslag till medlemsavgifter 2017 och 2018
Enligt beslut av Labradorfullmäktige 2015 ska medlemsavgifterna för 2017 vara oförändrade. Beslöts
att styrelsens förslag till Fullmäktige angående medlemsavgifterna för 2018 är att även de ska vara
oförändrade.
§ 14 Motioner, ev. propositioner
Endast en motion har inkommit till Labradorfullmäktige 2016, från Majvor Näsman. Styrelsen har vid
ett tidigare sammanträde beslutat att föreslå Fullmäktige att avslå motionen.
Några propositioner från styrelsen är inte aktuella i år.
§ 15 Uppdrag från Fullmäktige 2015
Styrelsens uppdrag från Fullmäktige 2015 är följande: a) bildandet av en kommitté som ska ta sig an
de jaktavlade labradorerna, b), utveckla hemsidan med hänsyn tagen till balansen mellan tidningen
och hemsidan, c) fullmäktigemötets organisation d) diskussion med regionerna om en likartad policy
vid aktiviteter. De tre första uppdragen är utförda och kommer att presenteras i
fullmäktigehandlingarna och vid Fullmäktige. Frågan om en likartad policy vid aktiviteter kommer att
tas upp på Regionträffen i februari.
§ 16 Protokollförare vid mötet
Styrelsen beslöt att utse Monica Damell Modin att föra protokoll vid årets Labradorfullmäktige.
§ 17 Inbjudningar
Inbjudningar till revisorer och valberedning samt till styrelsens adjungerade är utskickade.
§ 18 Program under Fullmäktige
Dan meddelade att Johan Beck-Friis har tackat ja till att medverka med ett föredrag på söndag fm.
(P.g.a. återbud senare ändrat.)
§ 19 Årets Labrador
Solveig presenterade de två sökandena till Årets Labrador. Flest poäng hade Wallwein´s Quite Easy,
som utsågs till Årets Labrador. Ägare är Marita Schmidt. Åt sekreteraren uppdrogs att meddela Marita
Schmidt och att inbjuda henne att i samband med lunchen söndagen den 20 mars mottaga sitt pris.
UTBILDNING
§ 20 Working Camp 2016
Ulrica informerade om att det hittills inkommit 10 anmälningar till Campen. Endast 4 instruktörer är
klara hittills (minst 8 är tillfrågade). Flera av de som tillfrågats anser att arvodet för att deltaga som
instruktör i 5 dagar är för lågt. Margot Engström har gjort en ny budget, baserad på att arvodet för
instruktörerna höjs med 2.000 kr/ person. Styrelsen beslöt att förlänga anmälningstiden till den 1 mars
samt att erbjuda tillfrågade instruktörer ett förhöjt arvode. Anders håller i rekryteringen av instruktörer
med hjälp av Willy Gustafsson. Upplysningar om den förlängda anmälningstiden ska tillkännages på
hemsidan och på Facebook-sidan.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad
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§ 21 Utbildningsfrågor
Ingvor meddelade att hon kommer med konkreta förslag till utbildningar efter Regionträffen, där hon
tillsammans med utbildningskommittén ska sammanträffa med utbildningsansvariga i regionerna.
§ 22 Funktionsbeskrivning Retriever FB-R
Anders kommer att gå ut med information om FB-R till hemsidan och till regionerna vid Regionträffen.
Diskuterades hur utbildningen av FB-R ska läggas upp och hur den ska finansieras. Ska LRK som
rasklubb stå för kostnaderna för utbildningen ? Det finns ett stort behov av utbildade funktionärer.
LRK har sedan tidigare år ett belopp avsatt för utbildning för regionerna, där det finns möjlighet att
söka pengar.
JAKT
§ 23 A-provet
Anders presenterade det ekonomiska utfallet för A-provet, vilket blev bättre än budgeterat.
Anders informerade också om att han har påbörjat planeringen av 2016 års A-prov.
§ 24 Labradormästerskapet 2016
Anders rapporterade om planeringen av Labradormästerskapet 2016 som kommer att arrangeras av
region Mittlabben och går av stapeln den 11 juni vid Österström utanför Sundsvall. LM:et, som är det
första att tillämpa det nya regelverket, är tänkt att genomföras under en dag.
Förhandlingarna avbröts kl. 17.10 och återupptogs på söndagen kl. 9.00
AVEL
§ 25 RAS
Lena rapporterade om att arbetet med revideringen av RAS närmar sig sitt slut. Avelskommittén har
fått stor hjälp av Anita Norrblom och Jörgen Norrblom och KJL. Anita redogjorde för hur arbetet har
gått till. Populationsstatistiken är klar. I RAS måste det framgå hur definitionen jaktavlad labrador
retriever har gjorts. Anita redogjorde för den arbetsmetod som använts. I det tredje ledet görs
selekteringen, dvs man använder sig av en treledsstamtavla. Den jaktavlade populationen ligger för
närvarande på ca 30 %. Inavelsgraden har sjunkit från 1,2-1% till 0,8 %. Styrelsen uttryckte sin
tacksamhet över det stora arbete som Anita och Jörgen har lagt ner på genomgången av statistiken.
Nästa steg blir att skicka det reviderade RAS till SSRK för granskning, innan det går vidare till SSRK.
Nästa revidering av RAS blir först om fem år.
§ 26 HD/ED-frågor
SKK:s röntgenavläsningar diskuterades. Ett möte med SKK planeras för att diskutera frågor kring
HD/ED- avläsningarna. Mötet kommer förmodligen att äga rum under februari månad. SKK önskar få
in frågeställningar i förväg. I mötet kommer Dan, Katarina och Lena att delta. Anita framförde en
önskan om att få vara med på mötet, vilket beviljades.
§ 27 Övriga avelsfrågor
Frågor kring ögonlysningarna diskuterades. Se vidare § 38.
§ 28 Kommittén för jaktavlad labrador retriever KJL
Anita Norrblom rapporterade om KJL:s arbete och kommande planer för 2016. En uppgift kommer att
bli att underhålla Rasdata för jaktavlad labrador.
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EXTERIÖR/UTSTÄLLNING
§ 29 Club Show 2016
Återbud på grund av sjukdom har inkommit från Anne Taylor, den ena av de två kontrakterade
domarna vid Club Show 2016. Som ersättare föreslår region Västmanland och utställningskommittén
att Lynda Miles bjuds in samt att den förändringen görs att Ann Britton, den andra domaren, dömer
BIR. Styrelsen beslöt enligt detta förslag att bjuda in Mrs Lynda Miles till Club Show 2016.
§ 30 Ansökningar till preparandkurs för blivande exteriördomare
Fyra ansökningar till en preparandkurs för blivande exteriördomare har inkommit. Katarina föredrog
ärendet och utställningskommitténs förslag att en av de sökande skulle godkännas, medan ansökan
från de övriga tre skulle avslås. Styrelsen beslöt enligt utställningskommitténs förslag.
§ 31 Justering av LRK:s kriterier för blivande exteriördomare
Katarina informerade om att några redaktionella ändringar har gjorts i texten. Istället för att ”ha gått
som passiv elev för en domare” ska det stå ”ha gått som passiv elev för domare”. Det ska vara
meriterande att ha deltagit i en exteriördomarkonferens, men ett krav att ha gått som passiv elev.
Ändringarna ska läggas ut på hemsidan.
§ 32 Ny examinator
Katarina informerade om att utställningskommittén har föreslagit att Hannele Jokisilta blir examinator
på labrador, eftersom hon uppfyller kraven att ha dömt rasen i minst fem år samt är specialist på
rasen. Katarina tillskriver SSRK i ärendet.
§ 33 Ansökan, utökat rasregister (S. Jobse)
En ansökan om utökat rasregister har via SSRK inkommit från Sjoerd Jobse. Styrelsen beslöt att
tillstyrkta Sjoerd Jobses ansökan.
KLUBBEN
§ 34 Regionträffen 2016, program mm
Programmet för Regionträffen gicks igenom, justerades och fastställdes. En planering gjordes av hur
de olika programpunkterna ska presenteras och av vilka. Håkan kommer att sköta powerpointpresentationen. Katarina åtog sig att förbereda frågor till en enkät, för deltagarna att fylla i vid
Regionträffens slut.
§ 35 Rapport ang. arkivering
Solveig informerade om att hon kommer att hämta allt arkivmaterial som finns hos Kian Wingård.
Diskussion om huruvida vi ska fortsätta att arkivera regionernas protokoll. Något beslut i frågan
fattades inte.
§ 36 Anmälan ang. felaktigheter vid Working Test och B-prov
En anmälan om påstådda felaktigheter vid Working test och B-prov som anordnats av region Östra
under våren 2015 har inkommit från Thomas Persson. På huvudstyrelsens begäran har region Östra
inkommit med en förklaring. Eftersom Thomas Persson inte godtagit förklaringen utan önskar att
SSRK yttrar sig i frågan beslöt styrelsen att bifalla hans hemställan om att överlämna hela ärendet,
inklusive region Östras svar, till SSRK för vidare handläggning. Styrelsen beslöt även att avslå
Perssons krav på bestraffning av region Östra.
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§ 37 Nytryck av Labradorhistoria
Solveig informerade om att upplagan av häftet Labradorhistoria, författat av Lili Lagerqvist, håller på
att ta slut. Efter diskussion beslöts att Håkan tar hand om ärendet och bland annat undersöker
behovet av en ny upplaga samt kostnaderna för ett nytryck.
§ 38 Valphänvisningen, ögonlysning
Reglerna för valphänvisning när det gäller krav på ögonlysning diskuterades. De regler som gäller idag
kräver att föräldradjuren ögonlyses var tolfte månad. Styrelsen beslöt att reglerna för ögonlysning
ändras till 24 månaders intervall för att vara i samklang med reglerna i de övriga nordiska länderna. De
nya reglerna ska gälla omedelbart och ska redovisas på hemsidan. Solveig fick i uppdrag att
ombesörja detta.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad
§ 39 SKK:s museum, gåva
Dan tog upp frågan om att labradoren, Sveriges största hundras, inte finns representerad i SKK:s
kynologiska museum och att man från Kynologiska akademiens sida gärna skulle ta emot en gåva
med labradoranknytning. Efter diskussion om hur LRK skulle kunna bidra med en gåva beslöt
styrelsen att efterlysa föremål med labradoranknytning, lämpliga för ändamålet.
INFORMATION
§ 40 Hemsidan
Styrelsen uttryckte sin tacksamhet över webbmasters föredömliga och effektiva arbete med hemsidan.
§ 41 Hundsport
Tidningen Hundsport kommer att ha en labradorspecial i nummer 9/2016. Dan åtog sig att ta kontakt
med redaktionen för Hundsport för att se hur upplägget ska vara. En annons från LRK diskuterades,
men något beslut fattades inte. Manusstopp är den 8 augusti.
§ 42 Facebook-sidan
Håkan uppmanade alla att skicka in material till Facebook-sidan.
§ 43 Labradoren
Håkan vill stimulera till en bra debatt i tidningen med seriösa debattinlägg. Medlemmarna bör
uppmuntras att lägga tid på att skriva bra debattinlägg.
Styrelsen beslöt att ändra reglerna för vinnarbilder som skickas in till Labradoren. Endast en bild av
samma hund per nummer kommer att publiceras. Detta gäller from nr 1/2016.

§ 44 Övriga frågor
a) Styrelsen beslöt att uppvakta Inge E-sonThoor på hans 90-årsdag i februari.
b) Den nya broschyren Välkommen labradorvalp diskuterades. Priset ska vara 20 kr vid
direktförsäljning och 30 kr inklusive porto. Vid beställning av fler än ett exemplar ska priset
vara 25 kr styck inklusive porto. Alla som har bidragit med foton till broschyren ska få ett
exemplar av broschyren. Solveig ombesörjer detta.
c) Anders tog upp frågan om Swedish Game Fair i Tullgarn i slutet av maj. En förfrågan har
inkommit från Bitte Sjöbom ang. ev. deltagande av LRK i Working Test. Region Sörmland har
åtagit sig att hjälpa till med detta. LRK inte kommer att deltaga med en monter på
rasklubbstorget.
d) Katarina tog upp frågan om rasstandarden för labradorer och fick styrelsens uppdrag att
komplettera SKK:s rasstandard med en länk till LRK:s raskompendium.
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§ 45 Kommande möten
Beslöts att nästa möte blir ett telefonmöte den 3 mars kl. 19.00.
§ 46 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för ett trevligt och konstruktivt möte och avslutade mötet.

Monica Damell Modin
Sekreterare

Justeras:

Dan Ericsson
Ordförande
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Ninni Ericsson
Justerare

