Labrador retrieverklubben
7/2019
Protokoll fört vid styrelsemöte
2019-11-30
Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby
§§ 198–229
_____________________________________________________________________________
Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Lena Karlsson, Camilla Kretz, Anna Londré (§§ 218–229)
samt tjänstgörande suppleanten Ingegerd Wikström.
Anmält förhinder: Ulla-Britt Östman, Eva Zetterdahl och Solveig Gyring, adjungerad.
_____________________________________________________________________________

§ 198 Mötets öppnande
Ordföranden Anders Dillström välkomnade styrelsen till dagens möte och förklarade mötet öppnat.
§ 199 Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Ingegerd Wikström.
§ 200 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några justeringar.
§ 201 Föregående protokoll
Föregående protokoll, 6/2019, lades till handlingarna. Protokollet är justerat och finns utlagt på
klubbens hemsida.

SKRIVELSER
§ 202
Inkomna
Från SKK
Nyhetsbrev från SKK, 2019-10-18
Ny gruppallrounder grupp 8, Mikael Nilsson,2019-11-22
Disciplinnämndens åtgärder, en förklaring, 2019-11-22
Disciplinnämndens beslut 78/2019, 2019-11-22
Disciplinnämndens beslut 91/2019, 2019-11-22

Från SSRK
Auktorisation av FB-R beskrivare Lena Östhed
Inbjudan till utbildning Diplomerad avelsfunktionär 1-2 februari 2020, 2019-10-25
Inbjudan till Avelskonferens 21-22 mars 2020, 2019-10-25
Inför utställningsåret 2022, 2019-10-25
Ansökan om utställningar 2022 inkl. bilaga, 2019-10-25
Hinder för deltagande på utställningar, 2019-10-25
Instruktörsutbildning/Diplomering inom SSRK 2020, 2019-10-25
Auktorisation viltspårsdomare Hjördis Mämmi, 2019-11-01
Auktorisation viltspårsdomare Mats Borg, 2019-11-01
Remiss jaktprovsdomare Tina Engström, 2019-11-09
Information om försäkringar, 2019-11-08
Auktorisationer av exteriördomare Karin Linde-Klerholm och Jan Törnblom, 2019-11-08
Retroaktiv registrering av 160 labradorer, 2019-11-25
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Från Regionerna
Protokoll 8/2019 region Skåne 2019-09-23, 2019-10-11
Protokoll region Östergötland 2019-09-26, inkom 2019-10-22
Protokoll region Västmanland 2019-08-19, inkom 2019-11-04
Protokoll region Västmanland 2019-10-06, inkom 2019-11-04
Protokoll 9/2019 region Skåne 2019-10-21, inkom 2019-11-05
Protokoll 7/2019 region Labväst 2019-10-15, inkom 2019-11-07
Protokoll region Skaraborg 2019-05-13, inkom 2019-11-09
Protokoll region Skaraborg 2019-08-29, inkom 2019-11-09
Protokoll region Sörmland 2019-11-14, inkom 2019-11-22
Protokoll region Östra 2019-10-22, inkom 2010-11-24

Från Övriga
Forskningsnyheter 7 2019 från Sveriges lantbruksuniversitet
Mail från medlem ang. mailväxling, 2019-10-27
Från Kerstin Lindblad-Toh ang. insamling av blodprover från labrador retrievers, 2019-11-13
Mail från hundforsakringen.se ställt till webbredaktören, 2019-11-19
Erbjudande från Citymail ang. distribution av Labradoren

Utgående
Till SKK
-

Till SSRK
HS protokoll 6/2019, 2019-10-31

Till Regionerna
Påminnelse om att publicera information om regionernas årsmöten 2020 i Labradoren nr 4, 2019-10-22
HS protokoll 6/2019, 2019-10-31

Till övriga
Till medlem från Anders Dillström ang. mailväxling, 2019-10-29
Till deltagare i Väla-lägret från Anders Dillström, 2019-11-12

EKONOMI
§ 203 Ekonomisk rapport
Föredragande: Bo Norling
Den ekonomiska rapporten gicks igenom. Klubbens ekonomi ser fortsatt god ut. Medlemsantalet har
ökat något.
§ 204 Diskussion inför budget 2020
Föredragande: Bo Norling
Styrelsen diskuterade budgeten inför 2020. Klubbens ekonomi är god och planerade arrangemang
kommer att kunna genomföras. Det finns förutsättningar för regioner att kunna söka extra bidrag till
sina aktiviteter. Allt underlag från kommittéer etc. ska skickas till kassören senast den 15 december
2019.
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AVEL
§ 205 Uppfödarträffar
Föredragande: Lena Karlsson
Fyra uppfödarträffar kommer att anordnas under februari/mars på flera platser i landet (Jönköping,
Hässleholm, Västerås och Umeå). Temat är ”Labradoravel – genetikens betydelse för resultatet” och
alla föreläsningar hålls av Anne-Chaterine Edoff. Annons kommer i Labradoren nr 4 och i Apportören
nr 4 och på Facebook. Katarina Ramberg kommer att representera klubben i Hässleholm. Än så länge
saknas plats för föreläsningarna i Jönköping och Umeå, men så snart detta är ordnat kommer
informationen att läggas ut på hemsidan. Vid för få anmälningar ställs föreläsningen in.
§ 206 Avelskommitténs möte 24/11
Föredragande: Lena Karlsson
Den nya PRA-formen (som beror på en mutation i genen ABCA4) registreras ännu inte centralt av
SKK, vilket vore önskvärt. Lena fick i uppdrag av styrelsen att kontakta SKK i denna fråga.
Avelskommittén kommer fortsätta att planera för nya uppfödarträffar 2021 samt påbörja arbetet
med uppföljningen av RAS, som ska vara klar 2021.
Diskuterades även sjukdomen renal dysplasi, RD (tidigare kallad progressiv nefropati, PNP), som
förekommer inom vår ras. För att med säkerhet kunna diagnosticera sjukdomen krävs biopsier från
njurvävnaden.
Avelskommittén planerar att ta fram ett informationsblad som ska kunna vara till hjälp för nya
uppfödare. Informationen ska också kunna läggas ut på hemsidan.
Diskuterades även att det tyvärr ännu inte finns en gemensam nordisk avelsutvärdering (med en
gemensam databas) vilket gör att HD- och ED-index inte kan jämföras mellan de nordiska
grannländerna. Eftersom det är relativt vanligt att labradorer från de nordiska grannländerna
används i avel i Sverige blir index-resultaten ibland missvisande.
§ 207 Övriga avelsfrågor
Föredragande: Lena Karlsson
Diskuterades en eventuell klubb-annons på Blocket. Lena fick i uppdrag att ta reda på vad en annons
kostar.

UTSTÄLLNING/EXTERIÖR
§ 208 Rapport från utställnings-/exteriöransvarig
Föredragande: Anders Dillström
Eva Zetterdahl och Ulrika Henriksson har haft ett möte med representanter från region Östergötland
inför Club Show 7 juni 2020, som kommer att hållas i Söderköping.
Domarna inför Club Show 2021 i region Östra är klara.
Club Show 2022 kommer att anordnas av region Skåne. Eva anmäler detta till SSRK.

UTBILDNING
§ 209 Rapport från utbildningsansvarig
Föredragande: Anders Dillström
Utbildningskommittén har haft ett telefonmöte 22/11. Ett flertal punkter diskuterades.
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Utbildningskommittén har kommit fram till att det behövs en manual till regionernas
utbildningsansvariga för att säkerställa kvaliteten i utförandet av utbildningar. Syftet är även att
underlätta regionens arbete med att anordna lokala utbildningar.
Styrelsen ger utbildningskommittén i uppdrag att arbeta fram en manual och presentera denna vid
ett kommande styrelsemöte.
Utbildningskommittén planerar att göra en inventering över vilka instruktörer som finns i klubben
och vilken utbildning de har.
Utbildningskommittén planerar en provledarutbildning i april (datum ej ännu fastställt) 2020.
Instruktör blir Willy Gustafsson.
En instruktörsutbildning planeras till i maj 2020.
Styrelsen vill framhålla att utbildningsansvarigas huvudsakliga uppgift är att ha ett övergripande
ansvar (”vara projektledare”) för planering av kurser och utbildningar centralt i klubben (för
närvarande Väla-lägret och den planerade provledarutbildningen). Utbildningsansvariga ska vara
informerad om vilka ekonomiska bidrag som finns att söka för regionerna för olika
utbildningsaktiviteter och kan vara dessa behjälplig med att planera utbildningar och ge förslag på
lämpliga instruktörer.
§ 210 Väla-lägret
Föredragande: Anders Dillström
Nästa år kommer Väla-lägret förläggas till den 4–6 september.
Bo Norling kunde konstatera att det fortfarande är ett par personer som inte har betalat för Välalägret i september i år.
Utbildningskommittén efterfrågar riktlinjer för ersättning av instruktörer vid Labradorklubbens
aktiviteter. Styrelsen kunde konstatera att det är svårt att sätta generella riktlinjer för arvoden.
Styrelsen diskuterade emellertid ersättningsnivå för instruktörer på kommande Väla-läger.
Styrelsen beslutade att en instruktör kan ersättas med högst 8 000 kronor för ett läger som pågår två
och en halv dag (som Väla-lägret).
§ 211 Anmälningsblankett för kurser och andra aktiviteter
Föredragande: Bo Norling
För närvarande saknas en anmälningsblankett till klubbens kurser/aktiviteter.
Styrelsen gav Bo i uppdrag att färdigställa en anmälningsblankett.

MENTALITET
§ 212 FB-R regelrevidering
Föredragande: Ingegerd Wikström
Ingegerd redogjorde för ett möte med SSRK angående regelrevidering av Funktionsbeskrivning
Retriever, FB-R.
Det behövs fler provtillfällen, fler beskrivare och funktionärer till FB-R. SSRK står för all utbildning av
beskrivare och funktionärer.
Förhoppningen är att inspirera Labradorklubbens regioner att anordna fler FB-R.
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REGIONERNA
§ 213 Regionbrev 4
Föredragande: Camilla Kretz
Ämnen som ska vara med i årets sista regionbrev ska vara Camilla tillhanda senast den 7/12. Ett mail
till hela styrelsen ska gå ut om detta.
I regionbrevet ska även annonsen om Uppfödarträffarna bifogas.
Regionerna ska också kunna lämna förslag på ämnen som de vill att styrelsen tar upp på
regionträffen.
§ 214 Region Halland
Föredragande: Bo Norling
Bo har undersökt intresset för att aktivera region Halland, men gensvaret är dåligt.
Styrelsen kommer vid nästa möte att ta beslut om regionen ska fortsätta vara vilande eller läggas ned
permanent.

KLUBBEN
§ 215 Uppdrag från tidigare styrelsemöten
Styrelsen kunde konstatera att uppdragen slutförts.
§ 216 Julhälsningar
Föredragande: Camilla Kretz
Klubbens förteckning över vilka personer som ska erhålla julhälsningar (som skickas per post)
behöver uppdateras.
Styrelsen gav Camilla i uppdrag att uppdatera listan.
Styrelsen beslutade att höja summan för de blomstercheckar vi skickar (f.n. till fem personer) till
300 kronor.
§ 217 Registrering av in- och utgående skrivelser
Föredragande: Bo Norling
Bo presenterade ett förslag att klubbens alla in- och utgående skrivelser registreras av kansliet i ett
särskilt formulär. Detta för att inte belasta protokollet med alla skrivelser och för att säkerställa att
de hanteras korrekt och i rimlig tid, samt för att avlasta sekreterarens arbete. Förteckningen läggs
som en bilaga till varje styrelseprotokoll. Kansliet vidarebefordrar som tidigare alla skrivelser till hela
styrelsen. Styrelsens medlemmar fortsätter som därförinnan att bevaka inkommande skrivelser som
gäller sina respektive områden. In- och utgående skrivelser från enskilda ledamöter i styrelsen måste
vidarebefordras till kansliet för registrering.
Styrelsen beslutade att in- och utgående skrivelser från och med årsskiftet 2019/20 registreras av
kansliet.
§ 218 Regionträffen 21/3 2020
Föredragande: Camilla Kretz
Styrelsen diskuterade planeringen av regionträffen och upprättade ett preliminärt program. Inbjudan
kommer att skickas ut av sekreteraren senast i början av januari. Regionerna kommer att erbjudas
samma ekonomiska förutsättningar som förra året.
§ 219 Labradorfullmäktige 22/3 2020
Föredragande: Camilla Kretz
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan ska vara sekreteraren tillhanda senast 31 december.
Kallelse av delegater/suppleanter kommer att skickas ut av sekreteraren senast i början av januari.
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§ 220 Motion till Labradorfullmäktige 2020
Föredragande: Camilla Kretz
Punkten bordlades till kommande styrelsemöte.
§ 221 Förtjänsttecken
Föredragande: Camilla Kretz
Inga förslag på förtjänsttecken har kommit in.
§ 222 Ungdomsstipendiet
Föredragande: Camilla Kretz
Styrelsen beslutade att Camilla och Bo upprättar en anmälningsblankett och en avtalsblankett för
Ungdomsstipendiet.

INFORMATION
§ 223 Stockholm Hundmässa
Föredragande: Ingegerd Wikström
Bemanningen av montern under helgen 14–15 december är klar. Ingegerd, Camilla, Per Wikström
och Ida Filipsson möts på fredagen och ställer i ordning montern. Vi har hyrt ett ståbord och ett par
stolar, för övrigt återanvänder vi tidigare bakgrunder och utrustning. 500 visitkort har tryckts upp.
§ 224 Annonspriser i Labradoren 2020
Föredragande: Camilla Kretz
Styrelsen beslutade att annonspriserna i Labradoren ska vara oförändrade 2020.

JAKT
§ 225 A-provet, redovisning
Föredragande: Anna Londré
Anna redogjorde för A-proven 9/10 och 22/10. Provet den 9/10 var inte fulltecknat.
Vinnarna av de två A-proven ska tilldelas Agrias stipendium om 500 kr vardera.
§ 226 WT-mästerskapet
Föredragande: Anna Londré
Vinnaren i NKL i WT-mästerskapet 2019 tilldelas Agrias stipendium om 1 000 kr.
Ingen region har ansökt om att anordna WT-mästerskapet 2020. Anmälningstiden gick ut den 31/10.

§ 227 Övriga frågor
Föredragande: Anders Dillström
Det har kommit en förfrågan från Uppsala universitet/SLU (Kerstin Lindblad-Toh) som behöver hjälp
att samla in blodprover för forskning på bland annat labrador retriever.
Styrelsen gav ordföranden i uppdrag att kontakta Kerstin Lindblad-Toh med förslag på hur detta ska
kunna genomföras.

§ 228 Kommande styrelsemöten
18–19 januari 2020 och vid behov 15/2 (ändrat från den 23/2). Alla möten hålls på Scandic hotell i
Upplands Väsby.
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§ 229 Mötets avslutande
Ordförande tackade för dagens möte och förklarade mötet avslutat.

Camilla Kretz

Justeras:

Sekreterare

Anders Dillström
Ordförande
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Ingegerd Wikström
Justerare

