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Labrador Retrieverklubben                         5/2018     

Protokoll fört vid styrelsemöte                        2018-06-10   

Plats: Scandic Väst, Linköping                        §§ 134-166

                       

_________________________________________________________________________________ 

Närvarande: Morgan Thorell, Bo Norling, Margareta Dahl, Lena Karlsson, tjänstgörande suppleanter 

Ingegerd Wikström och Ulla-Britt Östman. 

Anmält förhinder: Camilla Kretz, Eva Zetterdahl, Anna Londré samt Solveig Gyring, kansliet.             

                                                              

 

§ 134 Mötets öppnande                      

Ordföranden  Morgan Thorell hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.  

§ 135 Val av justerare                                                                                                                              

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Bo Norling.                                                                                             

§ 136 Fastställande av dagordning                                                                                                                        

Dagordningen fastställdes med tillägg under Inkommande och Utgående skrivelser, Ekonomi och 

under Övriga frågor.  

 

§ 137 Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll, 4/2018, är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till 

handlingarna.   

 

SKRIVELSER 

§ 138 

 Inkomna  

                 Från SKK          

  Webbinarium om GDPR plus info om telefonsupport 2018-05-02 

SKK Play – vad är ED – varför skall jag röntga min hund 2018-05-29 

Nedladdningsbara priskort 2018-05-30 

Information om reviderat SRD 2018-05-31 

Gruppallrounder grupp 8: Christina Daniels 2018-06-01 

 

  Från SSRK  

  Faktureringsavgift för Rasdata 2018-05-14 

  Remiss viltspårdomare Mämmi Hjördis 2018-05-16 

  Remiss spanieldomare B Brejski, C Jönsson, L Stoltz, M Hallgren 2018-05-16   

  Ansökan om utökat rasregister (Tina Angrell)  

  Arkivering och gallringsplan 2018-06-08                                                                                                                                                                                                      

 

  Från Regionerna 

  Östra kontaktlista styrelsen 2018-05-05; Protokoll 4, 2018-04-09 

LabVäst Protokoll 4 2018, 2018-05-02 

Norrlabben Protokoll styrelsemöte 2018-04-09 

Mittlabben Protokoll 3-2018, 2018-04-21 

Norrlabben Protokoll 5-2018, 2018-06-04 

Västerbotten Protokoll styrelsemöte 2018-04-26 
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Från Övriga 

Föreningssupport: ny rutin för utbetalning, 2018-05-04; info om integritetspolicy pga GDPR 

2018-05-17; utbetalning från Föreningssupport 2018-06-05 

Jägarförbundet Norrort, Inbjudan till föredrag om kronvilt 2018-05-16; inbjudan till tjejskytte på       

älgbanan i Almunge 27/5 och 26/6 2018-05-20 

  Lena Sundquist: ansökan om utökat rasregister 

  Svenska Jägareförbundet: inbjudan till Swedish Game Fair, Tullgarn, 25-27 maj 

  Stockholms Mässan: info om dataskydd 2018-05-22 

  Bokningsbekräftelse Broby Gård 2018-05-22 

  Ewelina Järfalk: ansökan om ungdomsstipendiet 2018-05-26 

  Hundgenetikgruppen: inbjudan till symposium 2018-10-20 

  Stockholms Jägareförbund: inbjudan till viltsvinsjakt i Forsmark 1/6 

  PRV: Ändringsbevis för periodisk tidskrift; byte av utgivare 2018-05-29 

  PRV: Info om GDPR 2018-05-29 

  Membit: info om medlemssystem (3 sidor) 2018-06-03 

        Goldenklubben: förslag till motion till SSRK Fullmäktige 2019 ang WT som officiell merit 

        2018-06-04 

  De inkomna skrivelserna gicks igenom och diskuterades. 

 

Utgående 

  Till SKK 

         

        Till SSRK 

  Protokoll från FM 2018-04-17 

  LRK Protokoll 3-2018 2018-05-01 

  LRK Protokoll 4-2018 2018-05-12 

          

   Till Regionerna 

  Protokoll från FM 2018-04-17 

  LRK Protokoll 3-2018 2018-05-01 

  LRK Protokoll 4-2018 2018-05-12 

  Regionbrev 2-2018 

 

  Till övriga 

   Konferensförfrågan Broby gård 2018-05-02 

 

EKONOMI 

§139 Ekonomiska rapporter maj 

Kassören gick igenom de ekonomiska rapporterna per 31/5 samt kommenterade även kostnader och 

intäkter för maj månad. Det kunde konstateras att ekonomin i stort sett är i balans med budgeten.  

 

§140 Pay Pal 

Exteriöransvarig hade bett kassören undersöka möjligheten att skaffa Pay Pal som betalningstjänst för 

utländska köpare av Stamtavleboken.  Kostnaden blir för hög i förhållande till fördelarna så styrelsen 

beslöt att inte skaffa den tjänsten. 

 

JAKT 

§141 Utbildning 

Jaktansvariga i regionerna har fått mail med erbjudande om stöd för utbildning.  Ingen region har ännu 

svarat. 
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§142 A-provet 

Höstens A-prov är flyttat till den 16/10 för att passa med SSRK:s prov som kommer att vara den 17/10.  

Tre utländska domare är inbokade: Glynn Evans och Richard Beckerleg, UK, samt Trond Gjötterud, 

NO.  En svensk huvuddomare återstår att boka. 

A-provet måste läggas in i SSRK Prov. 

 

§143 WT-mästerskapet 

Värmland har bekräftat att allt går enligt plan med förberedelserna inför WT-mästerskapet med 

undantag av bokningen av domare.  Endast en domare, Meta Tolfsson, har tackat ja av flera 

tillfrågade.  Jaktansvarig kommer i samarbete med jaktkommittén försöka ordna detta den kommande 

veckan men tar tacksamt emot förslag på domare från styrelsen.  Även WT-mästerskapet skall läggas 

in i SSRK Prov. 

 

§144 Retrievermästerskapet 

Arrangör av retrievermästerskapet 2020 saknas.  Ordförande lade fram förslaget att Labradorklubben, 

t ex region Östergötland, skulle kunna vara arrangör av ett prov på Björkviks säteri. 

Morgan gör förslag till budget tillsammans med jaktansvarig. 

 

§145 LRK:s officiella jaktprov 2020 

Ingen region har ansökt om att få arrangera klubbens jaktprov 2020.  

 

UTSTÄLLNING/EXTERIÖR  

§146 Club Show 2020 

Ansökan om att få flytta Club Show 2020 efter Östergötlands avhopp har gjorts till SKK men avslagits 

utan motivering.  Västmanland har erbjudit sig att ta över men under förutsättning att utställningen får 

hållas inom deras region. 

SKK:s avslag kommer att överklagas med hjälp av utställningsansvarig inom SSRK. 

Under tiden får Eva i uppdrag att undersöka hur mycket Östergötland förberett när det gäller t ex 

budget och domare. 

 

§147 Club Show 2021 

Eftersom ingen region ännu ansökt om att få arrangera 2021 års Club Show har förfrågan ställts till 

Östra om de är intresserade.  Inget svar har inkommit ännu men de skall ha styrelsemöte den 20/6 

och kommer att lämna besked därefter. 

Ansökan skall ha inkommit till HS senast den 30 juni i år. 

 

§148 Ansökan om utökat rasregister 

Två ansökningar har kommit in från exteriördomare som vill utöka sitt rasregister med labrador. 

Den ena domaren ombedes komma in med kompletterande handlingar som visar att hon uppfyller 

SSRK:s krav när det gäller jaktprov för den ras som ansökan avser. 

Den andra domaren ombedes komma in med en formell ansökan på SKK:s blankett för att vi skall 

kunna behandla ärendet. 

 

UTBILDNING 

§149 Kommitté 

Följande personer föreslås ingå i utbildningskommittén utöver Ulla-Britt Östman: Marie Karlsson och 

Jane Geismar, vilket styrelsen godkände. 
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§150 Labradorläger  

Hittills har 6 anmälningar kommit in.  Vi har budgeterat för 16 deltagare. 

Anmälningstiden förlängs t o m 31/7, vilket skall läggas ut på hemsidan. 

 

§151 Working Campen 

Ulla-Britt erbjöd sig att kontrollera status för egen hemsida för Working Campen och återkommer med 

besked till sekreteraren. 

 

§152 Instruktörsutbildning 

Kommer att äga rum i östra Sverige.  Instruktörer för kursen är inte bokade.   

Ulla-Britt gör annons och ber Camilla lägga ut den på FB-sidan och Marita på hemsidan. 

 

§153 Provledarutbildning 

Ordförande har varit i kontakt med Leif och Carina Asp som är beredda att hålla i en provledar-

utbildning någonstans i landet nästa vår. 

Ev. kan utbildningen ordnas tillsammans med övriga retrieverklubbar.  

 

§154 Anatomi- och bedömningskurs 

Region Västmanland har ansökt om att få anordna Anatomi- och bedömningskurs 2018.  Ansökan 

godkänns. 

 

AVEL 

§ 155 Uppdatering av RAS med tillägg om index 

Uppdaterat RAS-dokument är insänt till SKK och SSRK.  SKK har bekräftat mottagandet medan svar 

inväntas från SSRK.  Vi avvaktar tills vi fått svar från båda. 

 

MENTALITET 

§156 BPH kontra FB-R 

Ingegerd fortsätter arbeta med frågan.  Vi siktar på att kunna lägga fram förslag till regionträffen 2019. 

 

§157 Kommitté 

Ännu har ingen kommitté för mentalitetsfrågor bildats men Ingegerd jobbar vidare med detta. 

 

KLUBBEN 

§ 158 Regionerna 

Alla regioner har ännu inte skickat in handlingar från sina regionmöten och har därigenom inte heller 

fått några bidrag utbetalade. 

Varje region bör ha egen hemsida med basdata som regelbundet uppdateras. Dessutom skall länk till 

LRK, Agria och Royal Canin finnas med liksom LRK:s logga. Morgan kontaktar de regioner som 

saknar egen hemsida. 

 

§159 Samarbete med våra systerorganisationer  

Ordförande kontaktar utbildningsansvariga i golden- och flatklubbarna och utbildningsansvarig 

kontaktar chesapeake, curly och tollarklubbarna för att försöka få till ett möte om gemensamma 

aktiviteter, kurser, utbildning osv. 

 

§160 Ungdomsstipendiet 

Endast en ansökan har inkommit.  Eftersom beskrivningen av hur stipendiet skall användas är mycket 

knapphändig beslöt vi att avslå ansökan. 
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Sekreteraren tillskriver sökande. 

 

 

§161 GDPR 

Kassören arbetar med frågan.  Vi måste utse ett GDPR-ombud.  Margot Engström är tillfrågad och har 

accepterat.  Margot valdes till klubbens personuppgiftsombud. 

Vi skall göra ett utskick till samtliga medlemmar om GDPR. 

 

INFORMATION 

§161 Labradoren 

Labradoren trycks f n av Pipeline.  Labradoren är vår enskilt största utgiftspost och det är viktigt att 

kostnaderna hålls så låga som möjligt. Inför 2019 skall därför en formell upphandling göras för 

tryckningen av Labradoren.  Kassören och infoansvarig får därför i uppdrag att ta in offerter från minst 

tre olika tryckerier. 

 

ÖVRIGA FRÅGOR 

§162 SSRK:s Representantskapsmöte 

Vid mötet framlade Goldenklubben förslag om en motion till SSRK:s Fullmäktige 2019 där man 

föreslår att WT skall bli en stambokförd aktivitet liksom i övriga nordiska länder. 

Efter diskussion om förslaget beslöt LRK HS föreslå att elitklass och öppen klass skall bli officiella 

medan nybörjarklass även fortsättningsvis bör vara inofficiell. 

Vi skall göra ett utskick direkt till ordförandena i regionerna där vi presenterar förslaget och ger tre 

svarsalternativ.  Morgan skriver förslag och ber Camilla skicka ut. 

Morgan svarar Anita Ohlsson, ordförande i Goldenklubben.   

 

§163 Sponsring     

Region Östra har kommit med en förfrågan om det är OK att sluta egna avtal med sponsorer, i det här 

fallet dummies.se.  Det är helt OK.  Enda områden där regionerna inte kan skriva egna avtal är när det 

gäller hundmat och försäkringar.  

 

§164 Keith Mathews 

Keith Mathews har tackat ja till att skriva en artikelserie (på engelska) i Labradoren om jaktutbildning 

av labradorer, från 8 veckorsvalpen till den färdiga championhunden. 

 

§165 Kommande möten 

Nästa möte blir söndag den 16 september vid Broby Gård, Märsta, därefter 10-11 november 2018 

samt 2-3 februari 2019 i Upplands-Väsby. 

 

§166 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för ett trevligt och konstruktivt möte och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet:  Justeras:          

    

 

     

Margareta Dahl   Morgan Thorell Bo Norling 

Sekreterare                          Ordförande  Justerare           
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