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Labrador Retrieverklubben
Protokoll fört vid styrelsemöte
Plats: Scandic Upplands-Väsby

7/2018
2018-11-10/11
§§ 200-243

_________________________________________________________________________________
Närvarande: Morgan Thorell, Bo Norling, Margareta Dahl, Lena Karlsson, Camilla Kretz, Eva
Zetterdahl, Anna Londré, suppleanterna Ingegerd Wikström och Ulla-Britt Östman samt Solveig
Gyring, kansliet. I mötet deltog dessutom Monica Damell Modin från Valberedningen
§ 200 Mötets öppnande
Ordföranden Morgan Thorell hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 201 Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Lena Karlsson.
§ 202 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några tillägg.
§ 203 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll, 6/2018, är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till
handlingarna.

SKRIVELSER
§ 204
Inkomna
Från SKK
Upprättande av domarkompendium för exteriördomare – uppdaterat dokument 2018-10-11
Artiklar om BPH fria att publiceras på hemsida och i klubbtidning 2018-10-08
Påminnelse om avelskonferens 10-11 november 2018-10-25
Påminnelse om ansökan om SKK:s stipendium 2018-11-01
Från SSRK
Intresserad av att bli instruktör inom SSRK? + bilaga 2018-10-02
Kriterier för gemensamma krav för utställningsdomare som vill utöka sitt rasregister med någon
av SSRK:s raser 2018-10-03
Protokollsutdrag SKK/JHK 2018 3/2018,§41 2018-09-19
Ny A-provsdomare retriever PA Norling 2018-10-09
Ny A-provsdomare retriever Åza Wikström 2018-10-09
Diplomerad WT-domare retriever Hans Olofsson 2018-10-12
Protokollsutdrag ang Jaktkort vid SSRK arrangemang 2018-10-18
Protokollsutdrag ang höjning av anmälningsavgiften vid viltspårprov 2018-10-18
Protokoll från HS möte 6-7 oktober finns nu på SSRK.s hemsida 2018-10-29
Nya auktoriserade exteriördomare i grupp 8 2018-11-02
Inloggning i SSRK;s medlemsregister via snabbkollen 2018-11-09
Från Regionerna
Skåne Protokoll från Regionmöte 2018-02-27, protokoll från Konstituerande möte 2018-03-05,
Verksamhetsberättelse 2017, Verksamhetsplan 2018, Budget 2018
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Mittlabben protokoll 2018-04-21, 2018-09-11
Sörmland protokoll 2018-09-19
Norrlabben: Inbjudan till extra Regionmöte 2018-11-18
Labväst protokoll 2018-09-06
Göran Assarsson, LRK Östra: medlem som inte önskar vara kvar 2018-10-16
Kenneth Åkerblom, LRK Östra: återkallande av ansökan att få arrangera WT-Mästerskapet
2019 2018-10-16
Labrador Skaraborg protokoll 2018-08-28:
Östra: protokoll 2018-04-09, 2018-05-14, 2018-06-20, 2018-08-20
Skåne: fråga ang protokoll 2018-10-23
Skåne: protokoll 2018-01-24, 2018-03-05 konstit, 2018-03-05, 2018-04-09, 2018-06-09, 201808-27, 2018-10-17
Från Övriga
Sarita Winsevik: frågor ang Working Campen
Hans Larsson ang motion till Labradorfullmäktige
Lars Olof Carlén ang preparandkursen
Utgående

Till SKK
Skrivelse angående omröntgen och ECVO-intyg vid ögonlysning 2018-10-12

Till SSRK
HS Protokoll 6/2018
Till Regionerna
HS Protokoll 6/2018
EKONOMI
§205 Ekonomiska rapporter per 31/10
Kassören gick igenom de ekonomiska rapporterna per 31/10 samt kommenterade även kostnader och
intäkter t o m oktober månad. Det kunde konstateras att ekonomin är stabil. Kostnaderna är något
lägre än budgeterat. Regionbidrag är nu utbetalat till samtliga regioner.
§206 Ekonomi kring Fullmäktige och Regionträffen
Kassören presenterade förslag till hur kostnader för resor och logi till Regionträffen resp Fullmäktigemötet skall fördelas mellan HS och regionerna.
Styrelsen beslutade enligt kassörens förslag som kommer att presenteras i detalj i samband med att
inbjudan sänds ut till Regionträffen resp Fullmäktigemötet.
§207 Villkor för utbetalande av regionbidrag
Kassören presenterade ett förslag till villkor för att bidrag skall utbetalas till Regionerna:
- Alla regionmöteshandlingar skall vara kansliet tillhanda senast den 30/4.
- Alla regioner måste ha en egen hemsida med basinformation t ex kontaktuppgifter till
styrelsen
- Protokoll från styrelsemöten måste skickas in löpande under året.
Styrelsen beslutade enligt kassörens förslag.
§208 Bidrag vid Cert-utställning, LM och WT-mästerskap
Kassören föreslog att regionerna skall erhålla följande bidrag vid nedanstående arrangemang fr o m
2019:
- Club Show
- Labradormästerskapet
- WT-mästerskapet
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Jaktansvarig framförde synpunkten att regionerna inte tycker att de får tillräckliga bidrag från HS vid
WT-mästerskapet jämfört med vid Club Show.
Lena påpekade att HS bidrar med stora summor till jaktverksamheten, bl a pga att A-provet går med
ett underskott på ca 30.000:-. Ordförande konstaterade att det inte alls är lika kostsamt att anordna ett
Working Test som en officiell utställning.
Styrelsen beslutade att följa kassörens förslag och att informera om detta vid Regionträfen.
§ 209 Fördiskussion kring budget 2019
Kassören gick igenom förutsättningarna för 2019 års budget.
Kassören föreslog att ett grundbidrag skall ges till samtliga regioner oberoende av medlemsantal men
med krav på minst tre aktiviteter per år, t ex utställning, jaktprov och ytterligare någon aktivitet som
regionerna själva får välja plus att referat skall skrivas i Labradoren. Detta måste tas upp på
Fullmäktige.
Styrelsen beslutade att Bosse skall skriva en proposition till Fullmäktigemötet angående regionbidrag
enligt förslaget ovan.
§210 Offerter för tryck av Labradoren
I enlighet med beslut vid styrelsemötet 2018-09-16 hade kassören tagit in offert på tryckning av
Labradoren 2019-2021 från tre olika tryckerier: Lenanders i Kalmar, Ljungbergs i Klippan samt
nuvarande tryckeri Pipeline i Stockholm.
Mest fördelaktig offert hade Ljungbergs tryckeri lagt. De erbjuder fast pris i tre år och har lägre pris på
tryckning av tillkommande ex.
Beslut togs därför om att fr o m nr 1 2019 trycka Labradoren hos Ljungbergs i Klippan.
JAKT
§211 A-provet
Anna rapporterade från A-provet. Den ekonomiska redovisningen är inte klar. Positiv feedback från
både startande och domare. Reportage kommer i Labradoren nr 4.
Beslutades att Ulla-Britt och Morgan får i uppdrag att söka efter nya platser lämpliga för A-prov.
§212 WT-mästerskapet 2019
F n har vi ingen region som ansökt om att få anordna mästerskapet 2019 efter det att Region Östra,
som ursprungligen sökte, dragit tillbaka sin ansökan.
Sörmland undersöker möjligheten att arrangera mästerskapet men tilltänkt mark är upptagen andra
helgen i augusti.
Ansökningstiden går ut 31/12 2018.
UTSTÄLLNING/EXTERIÖR
§213 Allmänt
Eva informerade om att en anatomikurs har hållits i Skövde under ledning av Filip Johnsson med 13
deltagare. Det var en mycket bra kurs med bra och öppna diskussioner.
§214 Club Show 2021
Utställningskommittén har behandlat ansökningarna om Club Show 2021 och föreslår att Region Östra
får anordna denna. Ansökan om utställningsplats (Skokloster) och datum (23 maj) kommer att sändas
in till SKK inom kort. Dagen före har SSRK utställning på Ulriksdal.
Styrelsen beslutade att Region Östra får anordna Club Show 2021.
Paus för lunch 12.30.
Förhandlingarna återupptogs kl 13.30.
§215 Skrivelse från Lars Olof Carlén
Beslutades att utställningsansvarig får i uppdrag att besvara skrivelsen.
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§216 Club Show 2020
Huvudansvaret för Club Show 2020 kommer att ligga kvar på region Östergötland med stöd från HS.
Hittills har två personer från regionen presenterats som skall ingå i den arbetsgrupp som skall arbeta
med utställningen.
Det är önskvärt att nuvarande ordförande sitter kvar även under kommande verksamhetsår eftersom
budget och arbetsplan måste göras
Domarinbjudan har gått ut.
Styrelsen tog följande beslut: Eva tar kontakt med Gizella Holstensson, som är med i
utställningskommittén och bor i Östergötland, och ger henne i uppdrag att ta kontakt med nuvarande
ordförande Marie Järfalk med erbjudande från HS om att hjälpa till med att tillsätta en
utställningskommitté. Viktigt att betona att ansvaret ligger på region Östergötland och att Marie måste
sitta kvar som samordnare.
AVEL
§ 217 200-analys BPH
Lena informerade om att sammanställning av BPH-resultat finns för 200 labradorer och inom kort
kommer att utökas till 500 hundar.
Ingegerd, ansvarig för mentalitetsfrågor, föreslog att resultat från både FB-R och BPH skall finnas med
på Labradorklubbens hemsida. Lena föreslog att vi skall prioritera FB-R, som är specifikt för
retrieverns egenskaper.
Beslut: BPH-resultat läggs inte ut men däremot läggs en länk på klubbens hemsida till SKK:s 200resultat. Lena fick i uppdrag att kontakta vår webmaster Marita Björling om detta.
§ 218 DCM
Styrelsen beslutade att om frågor kommer om hjärtåkomman DCM, dilated cardiomyopathy, skall
hänvisning göras till artikel som finns på Anicuras hemsida.
§ 219 Hundgenetikgruppens symposium
Lena har deltagit i Hundgenetikgruppens symposium som var intressant men mycket intensivt med
många föredrag på en dag.
§220 Nya forskningsresulat om PRA
Lena informerade om att Tomas Bergström forskar kring PRA. Styrelsen beslöt att inbjuda Tomas till
Fullmäktigemötet och berätta om sin forskning, vilket han tackat ja till.
Lena håller kontakten med honom.
§221 Atopisk dermatit
Lena informerade även om att Kerstin Bergvall, specialist i dermatologi, skall börja forska om atopisk
dermatit hos labradorer. Hon behöver ett stort underlag till sin studie och vill gärna komma och ta
prover vid någon större aktivitet med många labbar, t ex Club Show 2019.
Styrelsen beslutade att Lena skall ta kontakt med Solveig Wahlström och fråga om det är OK att
Kerstin kommer till Club Show.
Likaså beslutade styrelsen att alla styrelsemedlemmar skall prata med styrelsen i sin region om det
kan finnas något lämpligt tillfälle för Kerstin att komma och ta prover.
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UTBILDNING
§222 Working Campen 2019
Ulla-Britt har varit i kontakt med Marie Carlsson i arbetsgruppen för WC och gått igenom upplägg,
budget m m. Allt verkar väl genomtänkt. Anmälningen öppnas 1/1 2019 och anmälningsblankett
håller på att tas fram. Intresset är stort, även från Norge.
Hemsidan är klar, inkl domarpresentationer. Kontaktperson med mailadress @labradorklubben.se
måste finnas. Beslut: Camilla ordnar mailadress.
Ännu finns inga skriftliga avtal med instruktörerna utan dessa görs när anmälningstiden gått ut.
Beslut: Kassören fick i uppdrag att hjälpa till med formuleringen av avtalen så att de blir juridiskt
korrekta.
§223 Labradorlägret 2018
Önskemål om fortsättningskurs framkom i samband med lägret. Ulla-Britt har undersökt möjligheten
att ha både en fortsättningskurs och en nybörjarkurs på samma ställe (Väla) och med samma
instruktörer som i år. Beslut: Ulla-Britt fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan.
§224 Instruktörsutbildning
Ulla-Britt informerade om att en instruktörsutbildning kommer att anordnas i region Östra i januari. Om
plats finns kan även intresserade från andra regioner beredas tillfälle att delta.
§225 Provledarutbildning
Kommer att anordnas i mars 2019 under ledning av Leif och Carina Asp.
Info kommer i Labradoren nr 4.
MENTALITET
§ 226 BPH
Styrelsen beslutade att Ingegerd skall arbeta vidare med frågan och till en början titta på tendenserna i
den s k 200-ananlysen 2015 men även bevaka resultatet av 500-analysen när den kommer.
KLUBBEN
§ 227 Årsplanering för HS
Styrelsen diskuterade antal styrelsemöten som behövs per år och kom fram till att 6-7 möten, varav
minst hälften tvådagarsmöten, behövs. Styrelsen beslutade att ge kassören i uppdrag att göra en
sammanställning över lämpliga sammanträdesdatum och över andra viktiga händelser under året i
klubben.
REGIONERNA
§228 Regionbrev 4/2018
Nästa regionbrev skall skickas ut till jul. Information skall lämnas till Camilla senast den 10/12 om vad
som behöver tas upp. Beslutades att alla kontrollerar i Regionbrev 4/2017 vad som fanns med från
resp område.
§229 Regionträffen 2019, program
Efter diskussion enades styrelsen om följande preliminära program vid Regionträffen 2019:
- Ordförande hälsar välkommen, ca 15 minuter
- Information från resp verksamhetsansvarig med sammanfattning om vad som hänt 2018,
statistik etc, och information om vad som är planerat för 2019, ca 30 minuter per område.
- Kassören informerar om ekonomiska frågor, regionstadgar, föreningsarbete, ca 30 minuter
- Diskussion med regionerna: varje region får tillfälle att redogöra för bra och dåligt under året,
organisation, svårigheten att rekrytera nytt folk, funktionärer, styrelsemedlemmar, behov av
hjälp från HS m m
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Camilla skickar ut mall för Power Point presentation så att alla presentationer får samma
utformning
-

Gruppdiskussion kring fasta frågeställningar:

1. Hur vill vi se regionernas arbete i framtiden?
2. Vad beror det på att det är så svårt att rekrytera styrelse- och funktionärer i klubbarbetet idag?
Beslutades att i samband med att inbjudan skickas ut till Regionträffen en kort presentation av vad
som skall diskuteras skickas med.
Cirka en vecka före träffen skickar sekreteraren ut program plus deltagarlista.
§ 230 Labradorfullmäktige 2019
Sekreteraren meddelade att texter till verksamhetsberättelsen 2018 och förslag till verksamhetsplanen
2019 skall ha inkommit senast den 31 december.
§231 Motion till Labradorfullmäktige
Styrelsen har tidigare gått igenom den enda motion som inkommit (från Hans Larsson ang. WTmästerskapet) och beslutade nu att ge Anna i uppdrag att utforma förslag till yttrande enligt de
synpunkter som framkommit.
§232 Sponsoravtal
Ordförande har varit i kontakt med Agria och nytt sponsoravtal fr o m den 1/1 2019 är under
utarbetande.
Royal Canin kommer att dra ned på sin sponsring 2019. Beslutades att ordförande skall ta kontakt
med Royal Canin om ev fortsatt sponsring och med SSRK för att kontrollera om förhandlingar om nytt
avtal pågår med annan fodertillverkare och för att få besked om vi har möjlighet att teckna egna avtal
om så inte är fallet.
§233 Stamtavleboken, information
Ett 20-tal beställare av stamtavleboken har ännu inte betalt portokostnaden och har därför inte fått sig
någon bok tillsänd.
§234 Årsavgiften för länkning till hemsida
Styrelsen har tidigare tagit beslut att uppfödare som betalar medlemsavgift i Labradorklubben för sina
valpköpare skall få gratis länkning av sin hemsida till LRK:s hemsida. Detta skall ske året efter det att
de betalt för valpköparna.
§235 Utdelning av förtjänsttecken
Förslag har inkommit från region Norrbotten att tilldela mångåriga styrelsemedlemmen Ulla Nilsson,
Roknäs, Labradorklubbens Förtjänsttecken.
Beslut: Förslaget tillstyrktes och sekreteraren fick i uppdrag att tillskriva Ulla Nilsson.
Här ajournerades mötet för dagen och återupptogs igen
Söndagen den 11 september kl 9
INFORMATION
§236 Stockholms Hundmässa
Camilla informerade att inbjudan att arbeta i montern har gått ut till dem som var med förra året.
Bemanningen inkl många hundar är klar.
Som bakgrund i montern används en tidigare använd bakgrund.
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§237 Annonspriser i Labradoren för kommersiella annonser
Styrelsen tog beslut om att använda samma annonspriser och villkor som föregående år.
§238 Värvning av fler annonsörer
Klubben behöver få in fler kommersiella annonsörer i Labradoren. Camilla har tagit fram ett
informationsblad för annonsörer och det beslöts att Camilla skall skicka det till Ulla-Britt och
Margareta, som erbjöd sig försöka hjälpa till med att hitta fler företag som vill annonsera. Det kan då
användas som information till intresserade företag. Inledningsvis skall en lista över presumtiva
annonsörer göras. Förslag skickas till Camilla.
§239 Redaktionskommittén
I redaktionskommittén ingår för närvarande Dan Ericsson, Kristina Berghänel, Bitte Sundin, Monica
Damell Modin och som styrelsens representant Camilla Kretz. Kristina Berghänel kommer att avgå
och som hennes ersättare föreslås Katarina Ramberg. Styrelsen beslutade att välja in Katarina
Ramberg i redaktionskommittén.
§240 Hemsidan
Camilla informerade om att plattformen för klubbens hemsida kommer att behöva bytas till en
modernare variant som passar bättre för mobilanvändare. Marita Björling, som ansvarar för
Labradorklubbens hemsida, har börjat förbereda bytet.
Styrelsen beslöt att be om offert från Marita med pris och tidsplan. Styrelsen diskuterade även
maxbelopp för vad detta får kosta. I samband med bytet av plattform bör även utformningen, speciellt
av indexsidan, ses över.
ÖVRIGA FRÅGOR
§241 Stamtavleboken till styrelsen
Tidigare år har medlemmarna i styrelsen fått ett ex av stamtavleboken utan kostnad.
Styrelsen beslöt att göra likadant även i år.
§242 Nästa mötestillfälle
Nästa möte äger rum den 19-20 januari 2019 på Scandic Upplands-Väsby med start kl 10 den 19/1.
Preliminärt bokades även ett endagsmöte den 2 mars in om det behövs inför Regionträffen och
Labradorfullmäktige.
§243 Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande för ett trevligt och konstruktivt möte och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Margareta Dahl
Sekreterare

Morgan Thorell
Ordförande
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Lena Karlsson
Justerare

