Labrador Retrieverklubben
Protokoll fört vid styrelsemöte
Plats: Broby Gård, Märsta

5/2016
2016-06-19
§§ 112-154

_________________________________________________________________________________
Närvarande: Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Håkan Dahlin, Susanne Ekstedt, Anders
Hallgren, Lena Karlsson, Eva Zetterdahl, suppleanterna Bo Norling och Marie Ahlqvist samt Solveig
Gyring, kansliet

§ 112 Mötets öppnande
Ordföranden Katarina Ramberg hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 113 Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Susanne Ekstedt.
§ 114 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några tillägg.
§ 115 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll, nr 4/2016, är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till
handlingarna.

SKRIVELSER
§ 116
Inkomna
Från SKK
Inbjudan Grundutbildning för avelsfunktionärer 15-16 oktober 2016
Protokollsutdrag UtstK nr 2-2016/2016-03-31 Policyfrågor
Protokollsutdrag UtstK nr 2-2016/2016-03-31 § 38
Protokollsutdrag JhK nr 2/2016/2016-04-07
Protokollsutdrag JhK nr 2/2016/2016-04-07 § 27, Jhk nr 3 2016-05-23 § 36
Nyhetsbrev från SKK:s utställningskommitté
Remiss – regler för Lydnadsprov 2017-2021, svar senast 31 juli 2016
SKK:s arbetsgrupp för BPH
SKK:s avelskommitté, Regelöversyn och utvärdering av hälsoprogram
Inbjudan till utbildning för ordf. sekr. och kassör, Hässleholm 2016-09-17
Från SSRK
Protokollsutdrag § 155 HS-möte 2016-04-22-23
Förfrågan om några av SSRK:s avdelningar/rasklubbar som anordnar officiella lydnadsprov
Enkät om en framtida retrieverklubb
Domarauktorisationer jaktprov
Domarauktorisationer viltspår
Från Regionerna
Region Östra protokoll 2016-03-21, 2016-04-27, 2016-05-16
Halland protokoll konst.möte 2016-02-21, Årsmöte 2016-02-21 + bilaga, protokoll 2016-04-20
Småland Verksamhetsberättelse och Balansrapport 2015, Verksamhetsplan och Budget 2016,
Småland Årsmötesprotokoll och protokoll konst. möte 2016-01-31, Adresslista ny styrelse 2016
Småland protokoll 2015-12-06, 2016-03-22
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Västmanland protokoll 2016-01-17, 2016-03-06, 2016-04-17
Gotland protokoll 2016-04-19, 2016-05-17, protokoll konst.möte 2016-02-23, Budget 2016
Labväst protokoll 2016-04-05 (3/2016), 2016-05-16
Norrlabben Verksamhetsplan och budget 2016, protokoll 2016-03-15, 2016-05-03
Västerbotten Verksamhetsberättelse 2015, Verksamhetsplan o. budget 2016
Västerbotten, protokoll 2016-03-31, 2016-04-19
Östergötland, Protokoll Årsmöte o. konst möte 2016-02-14, Verksamhetsplan o. budget 2016
Östergötland protokoll 2015-10-12, 2015-11-01, 2015-12-07, 2016-02-08, 2016-03-02,
Östergötland protokoll 2016-04-05, 2016-05-03
Skåne, Årsmöteshandlingar 2016, protokoll 2016-05-31
Sörmland protokoll 2016-03-17, 2016-05-02
Ö-Labben protokoll 2016-04-24
Östra, Ansökan om att få anordna Club Show 2019
Från övriga
SBK Ansökan om prov hos SBK 2017
Mary Nilsson ang. långhårsgenen
PRV ang. ny ansvarig utgivare av Labradoren
Anita Ohlson, Goldenklubben ang. J-beteckning
Emma Hansson ang. resultat från diverse tävlingar
SLU Framtidens djur, Forskningsnyheter
Birgitta Svarstad ang. vidareutbildning på labrador
Nyhetsbrev Föreningssupport

Utgående
Till SSRK
HS-protokoll 4/2016
Protokoll från Labradorfullmäktige 2016
Till Regionerna
HS Protokoll 4/2016
Protokoll från Labradorfullmäktige 2016
Regionbrev 2/2016
Region Östra (utbildningsansv.) ang. utbildade instruktörer
Till Övriga
Birgitta Svarstad ang. vidareutbildning på labrador
Thomas Persson ang. insändare till Labradoren
De inkommande skrivelserna gicks igenom och diskuterades.
EKONOMI
§ 117 Ekonomisk rapport för maj
Kassören gick igenom resultaträkningen för maj. Det kunde konstateras att den ekonomiska
utvecklingen visar ett positivt resultat hittills.
§ 118 Förfallna kundfakturor
Kassören tog upp frågan om förfallna kundfakturor och påpekade att flera gamla fakturor för annonser
i Labradoren från 2015, bl.a. kennelannonser i julnumret, är obetalda trots påminnelser. Bo föreslog
att klubben ska skärpa kraven för betalning. Först ska en påminnelse skickas ut, därefter, om
betalning inte inkommit inom 10 dagar, ska ärendet skickas till Kronofogden. Styrelsen beslöt enligt
Bos förslag.
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JAKT
§ 119 A-provet
Anders informerade om att A-provet kommer att gå av stapeln i Enköpingstrakten den 19 oktober. Ett
samarbete angående domare har inletts med SSRK Östra. Domarkostnaderna kommer att delas med
SSRK. Tre domare är klara hittills: Tomi Sarkkinen, Mikael Rönnbäck och Henrik Vilendahl. En fjärde
domare ska rekryteras.
Styrelsen beslöt att fastställa den av Anders presenterade budgeten för A-provet.
Styrelsen beslöt att de av styrelsens medlemmar som önskar, får vara med som åskådare på A-provet
i utbildningssyfte.
§ 120 Provverksamheten 2016
Anders informerade om att provverksamheten rullar på och att det finns en stor entusiasm ute i
regionerna. Under våren har tre prov anordnats och det kommer att bli sammanlagt 10 prov
anordnade av LRK:s regioner under 2016. Region Labväst ansvarar för det ordinarie provet som
kommer att äga rum vid Hunneberg i augusti.
§ 121 J-beteckning retriever
Information om att SSRK har beslutat att bifalla förslaget att beteckningen J, jaktprovsmeriterad i
Sverige, ska införas i stamtavlan för samtliga retriever som tilldelats lägst 3:e pris på jaktprov.
§ 122 Labradormästerskapet
Region Mittlabben meddelade den 17 maj att det inte kommit in tillräckligt många anmälningar till
Labradormästerskapet 2016 för att det skulle vara ekonomiskt försvarbart att genomföra
mästerskapet, som var planerat att äga rum den 11 juni vid Österström utanför Sundsvall. Mittlabben
önskade därför få huvudstyrelsens tillåtelse att ställa in årets LM. Den 19 juni fattade huvudstyrelsen
ett beslut per capsulam om att bifalla Mittlabbens hemställan om att ställa in årets LM. Styrelsen beslöt
att fastställa percapsulambeslutet.
Labradormästerskapets framtid diskuterades, bl.a. framfördes ett förslag om att de nya LM-reglerna,
som ännu inte hunnit tillämpas, skulle ändras. Enligt tidigare beslut kommer region Labväst att
arrangera Labradormästerskapet 2017. Bo föreslog att det nya regelverket utvärderas efter LM 2017.
Styrelsen beslöt enligt Bos förslag.
UTSTÄLLNING/EXTERIÖR
§ 123 Club Show 2016
Lena, som är ordförande i region Västmanland, informerade om läget inför Club Show, som
arrangeras av region Västmanland den 16 juli. Anmälningstiden går ut den 20 juni och det hade i
dagsläget kommit in strax under 120 anmälningar. Lena kommer att vara LRK:s officiella representant
vid utställningen, eftersom varken utställningsansvarig eller ordföranden har möjlighet att närvara. Moa
Persson har engagerats som speaker. Praktiska detaljer diskuterades. Eva påpekade att det är viktigt
att lyssna av med domarna om hur de vill lägga upp dagen med hänsyn till måltider, pauser, etc.
Håkan skriver ett reportage till Labradoren och hjälper till med fotograferingen. En särskild fotograf har
vidtalats för att fotografera vinnarna i de olika grupperna.
Beslöts att LRK skänker en gåva till BIS-vinnaren, värd högst 500 kr. Beslöts även att Stamtavleboken
säljs för mässpriset 100 kr under utställningen.
§ 124 Club Show 2019
Sista dagen för att ansöka om att få arrangera Club Show 2019 går ut den 30 juni. En ansökan har
kommit in hittills och minst ytterligare två regioner har aviserat att de kommer att söka.
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§ 125 Exteriördomarutbildningen 2016
Katarina informerade om utgången av examinationen vid exteriördomarutbildningen.
§ 126 Övriga utställningsfrågor
Eva informerade om att utställningskommittén har haft ett möte och att arbetet i kommittén fungerar
bra. Styrelsen uppdrog åt Eva att ta kontakt med ansvarig på SKK för att undersöka vad som gäller
angående licens för dataprogram för utställningskatalog.
Katarina påpekade vikten av att utställningskommittén tittar på vilka domare regionerna anlitar till
inofficiella utställningar.
UTBILDNING
§ 127 Reviderad utbildningsplan för 2016
Marie presenterade den reviderade utbildningsplanen, som varit utskickad till styrelsen före mötet.
Styrelsen beslöt att fastställa utbildningsplanen för 2016 med de ändringar som gjorts.
§ 128 Avtal för utbildningar
Marie presenterade ett förslag som innebär att LRK använder SSRK:s avtal för villkor vid utbildningar
med en viss omarbetning. Styrelsen beslöt enligt Maries förslag. Marie kommer inom kort att skicka ut
avtalet till regionerna. Tanken är att alla regioner ska använda sig av detta.
§ 129 Övriga utbildningsfrågor
Marie tog upp frågan om en förberedande utbildning för att kunna söka till en instruktörsutbildning.
Styrelsen beslöt att ge utbildningskommittén i uppdrag att gå vidare med förslaget samt att göra ett
projektförslag och en budget.
§ 130 Utbildningskommittén
Ännu en medlem ska väljas till utbildningskommittén. Några namn diskuterades och Marie fick i
uppdrag att tillfråga någon av dessa personer före nästa styrelsemöte.
AVEL
§ 131 ”Silverlabradorerna”
Susanne informerade om att hon diskuterat frågan om de s.k. ”silverlabradorerna” med SKK. Hon
föreslog att LRK gör en pressrelease för att kunna få ut frågan i media. Susanne fick i uppdrag att
tillsammans med Inger Grotteblad utarbeta ett förslag till text som kan gå ut till tidningarna.
§ 132 Långhårsgenen
Frågan om det aktuella fallet med en långhårig valp diskuterades. En uppfödare som har köpt en valp
som visade sig vara långhårig, har inkommit med en skrivelse. Ett DNA-test visar att valpen har en
långhårsgen. Lena fick i uppdrag att svara uppfödaren.
§ 133 Hälsoenkäten
Styrelsen beslöt att frågan om Hälsoenkäten skjuts upp till nästa möte.
§ 134 Övriga avelsfrågor
Lena rapporterade om att det inte kommit in särskilt många frågor till avelskommittén sedan
föregående möte.

Protokollet är justerat KR/SE

MENTALITET
§ 135 Frågor kring mentalitet
Susanne, som är ansvarig för frågor kring mentalitet kom med förslag på medlemmar till
mentalitetskommittén och fick i uppdrag att tillfråga två personer till nästa möte.
KLUBBEN
§ 136 Rapport från KJL
Styrelsen gick igenom minnesanteckningarna från det senaste mötet i KJL. Ett problem som
kommittén ser är en ökande efterfrågan på jaktavlade labradorer från valpköpare som inte har för
avsikt att använda sina hundar till jakt eller delta på jaktprov. Diskussion om en eventuellt
klarläggande text på valphänvisningen om användningsområde för de jaktavlade labradorerna.
Beslöts att Monica frågar Anita Norrblom om hennes åsikt i frågan.
§ 137 LRK:s sponsorer
LRK:s huvudsponsorer är Agria och Royal Canin. En förfrågan har kommit in från region Östra om det
är tillåtet att även vända sig till andra försäkringsbolag och hundfoderföretag vid de inofficiella
arrangemang som regionerna anordnar. Katarina informerade om den policy som gäller för klubbens
sponsorer. Ett klarläggande om detta bör lämpligen förmedlas till regionerna i kommande regionbrev.
§ 138 Regionerna
Styrelsen diskuterade huruvida huvudstyrelsens besök hos regionerna ska återupptas. Frågan tas upp
vid nästa styrelsemöte och Solveig fick i uppdrag att göra en kartläggning av regionerna, innan beslut
fattas om hur vi går vidare.
§ 139 Labradorfullmäktige 2017, Regionträffen 2017
Sekreteraren informerade om att Scandic Star hotell i Sollentuna nu har bokats för
Regionträffen/Labradorfullmäktige helgen den 25-26 mars 2017. Även styrelsemötet i oktober kommer
att äga rum på Scandic Star i Sollentuna.
§ 140 Årets Labrador
Styrelsen diskuterade utnämningen Årets Labrador. De senaste åren har det inkommit en eller högst
två ansökningar/år. Frågan är om statuterna behöver göras om. Solveig och Marie fick styrelsens
uppdrag att till nästa möte komma med ett förslag till nya statuter, som kan innebära en utveckling av
utmärkelsen Årets Labrador.
§ 141 Labradorläger, projektförslag
Marie presenterade ett förslag till ett s.k. labradorläger, som ett alternativ till Working Campen. Marie
fick i uppdrag att arbeta vidare med projektet.
§ 142 Jubileumsåret 2017
Katarina presenterade två förslag till jubileumslogga, som Marita Björling har tagit fram. Efter
omröstning antogs ett av förslagen.
Styrelsen fastslog datum för jubileumskonferensen, som kommer att äga rum den 28-29 oktober 2017,
förslagsvis på Scandic Star hotell i Sollentuna. Arbetsgruppen för konferensen består av Katarina,
Anita Norrblom och Dan Ericsson. Dan kommer att vara moderator. Bidrag ska sökas från SKK och
SSRK. Medel kan även tas från Labradorfonden.
Ämnen för föredrag vid konferensen diskuterades. Mentalitet, funktion, exteriör, sjukdomar nämndes.
Förslag på personer som kan inbjudas som föreläsare diskuterades.
Scandic Star hotell ska förbokas redan nu. Arbetsgruppen arbetar vidare och redovisar på nästa
styrelsemöte.
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§ 143 Valphänvisningen, ev. tillägg
Solveig framlade ett förslag om ett tillägg till valpförmedlingen, uppfödare som söker fodervärd eller
valpköpare som önskar bli fodervärd. Styrelsen beslöt att lägga till önskemål om fodervärd på
hemsidans valpförmedling. Solveig ombesörjer detta.
§ 144 Kansliet, material
Solveig tog upp frågan om material som förvaras på kansliet och som inte längre används. Beslöts att
Solveig får kasta allt överflödigt material, bl.a. en gammal fax, som inte längre används.
Styrelsen beslöt sänka priset på den senaste Stamtavleboken till 100 kr + porto.
Uppmaningen om att komma med förslag på saker, som klubben kan sälja, ska tas bort från
hemsidan, rubriken Butiken.
§ 145 Offert Labradorhistoria, nytryck av raskompendiet
Via förmedling av Lili Lagerqvist har Nils Åberg, Vincent förlag, inkommit med en offert på nytryck av
Labradorhistoria. Håkan påpekade att det blir avsevärt billigare att anlita annat tryckeri, om man kan
använda det digitala originalet. Styrelsen beslöt att undersöka om detta är tillgängligt. Monica
kontaktar Lili Lagerqvist.
§ 146 Hundsports septembernummer med rasspecial labrador
Hundsport kommer att ha labrador som rasspecial i sitt septembernummer. Klubben har kontaktat
Hundsports redaktion för att få möjlighet att granska den text som kommer att beskriva rasen.
§ 147 Protokollsutdrag från SSRK ang. anmälan från medlem
I slutet av 2015 inkom en anmälan från en medlem ang. påstådda felaktigheter vid Working Test och
B-prov, anordnade av region Östra. Styrelsen har begärt och fått in en förklaring från regionen och har
sedan behandlat frågan vid styrelsemöte 2016-01-23-24. Då medlemmen inte godtagit förklaringen
från regionen har ärendet på medlemmens begäran överlämnats till SSRK för handläggning. SSRK
har vid styrelsemöte den 22-23 april 2016 beslutat att SSRK står bakom Labradorklubben och dess
hantering av ärendet. LRK:s styrelse beslöt att lämna anmälan utan åtgärd. Sekreteraren meddelar
anmälaren detta beslut.
INFORMATION
§ 148 Medlemstidningen Labradoren
Förteckningen över vilka, utöver klubbens medlemmar, som får Labradoren är inaktuell och måste
uppdateras. Solveig och Katarina fick i uppdrag att ombesörja detta.
§ 149 Inval av ny medlem i redaktionskommittén
Bitte Sundin har tillfrågats om hon vill bli ny medlem i redaktionskommittén och hon har tackat ja.
Styrelsen beslöt att välja Bitte Sundin till ny medlem i kommittén.
SSRK
§ 150 Information från SSRK:s funktionärsträff i april
Utbildningsansvarig Marie Ahlqvist och utställningsansvarig Eva Zetterdahl, vilka deltog vid SSRK:s
funktionärsmöte i april rapporterade från mötet.
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§ 151 Information från SSRK:s Representantskapsmöte 2016
Kassören, som deltog som LRK:s representant vid SSRK:s representantskapsmöte i maj informerade
om vad som avhandlats på mötet. Bland annat hade frågan om den föreslagna delningen av SSRK i
en spaniel- och en retrieverklubb diskuterats.

§ 152 Övriga frågor
a) Marie informerade om att hon kommer att skicka ut information till regionerna från
utbildningskommittén ang. utbildningar och arvoden till instruktörer.
b) Katarina presenterade en modell för en brosch eller en nummerlappshållare. Anders föreslog
ett koppel med logga. Anders kommer med förslag vid nästa möte.

§ 153 Kommande möten
Nästa möte blir söndagen den 21 augusti, om möjligt på Broby gård. Därefter blir det ett
tvådagarsmöte den 8-9 oktober på Scandic Star hotell i Sollentuna.
§ 154 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för ett trevligt och konstruktivt möte och avslutade mötet.

Monica Damell Modin
Sekreterare

Justeras:

Katarina Ramberg
Ordförande

Protokollet är justerat KR/SE

Susanne Ekstedt
Justerare

