Labrador Retrieverklubben
Protokoll fört vid styrelsemöte
Plats: Scandic Star hotell, Sollentuna

7/2016
2016-10-08-09
§§ 189-240

_________________________________________________________________________________
Närvarande: Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Håkan Dahlin, Susanne Ekstedt, Anders
Hallgren §§ 189-208 och 224-240, Lena Karlsson, Eva Zetterdahl, suppleanterna Bo Norling,
tjänstgörande suppleant §§ 209-223, och Marie Ahlqvist.
Margot Engström, adjungerad till styrelsen, deltog under §§ 228-240. Bitte Sjöblom från
valberedningen deltog under söndagen.

§ 189 Mötets öppnande
Ordföranden Katarina Ramberg hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 190 Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Håkan Dahlin.
§ 191 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några ändringar och tillägg.
§ 192 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll, nr 6/2016, är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Marie anmärkte på en
formulering i § 178, Årets Labrador. Ett tillägg med ett förtydligande av texten gjordes enligt följande:
Ett förslag på två nya utmärkelser framlades muntligt av Solveig.
Protokollet lades till handlingarna.

SKRIVELSER
§ 193
Inkomna
Från SKK
SKK:s utmärkelse Hamiltonplaketten 2017
SKK:s utmärkelse SKK Förtjänsttecken 2017

Fastställande av RAS version 2 Labrador med några justeringar
Resultat av arbetet med lydnadsremissen
SKK Play för uppfödare
Inbjudan till Rasklubbstorget Stockholm Hundmässa
Inbjudan till informationsmöten ang. SKK:s organisationsutredning samt påminnelse
Påminnelse SKK:s avelskonferens 19-20 november
Protokollsutdrag SKK /AK nr 4/2016, 16-08-24 §109 ang. RAS
Nyhetsbrev från SKK:s Utbildningskommitté
Information om hundars mentalitet
SKK Nyhetsbrev
Inbjudan till rasklubbstorget på My Dog 2017
Från SSRK
Protokollsutdrag § 285 HS 2016-07-02-0 avauktorisation av Inge Thoor enl. gällande
bestämmelser
Utställningar 2017
Inbjudan till utbildning av WT-domare
Påminnelse, sista dag för inlämnande av motioner till Fullmäktige 2017

Protokollet är justerat KR/HD

Avauktorisation jaktprovsdomare retriever Isac Träffe
Auktorisation/exteriördomare Svante Frisk
HS-protokoll 2016-07-02-03 med bilagor
Protokoll FB-RK 2016-05-03, 2016-06-07, 2016-06-14,
Protokoll Utb.k 2016-06-21, Protokoll Viltsp.k 2016-06-19
Förfrågan om utökat rasregister (Sara Nordin)
Förfrågan om utökat rasregister (Annelie Karlsson)
Remiss – Framtida retrieverklubb
SSRK/AK ang. avelskonferens för rasklubbarna
Från Regionerna
Region Östra, Ansökan om att få anordna Anatomikurs
Protokoll från region Halland 2016-08-29
Protokoll från region Labväst 2016-08-25 (6/2016/
Protokoll från region Gotland 2016-08-30
Protokoll från region Östra 2016-08-09
Region Labväst Motion till Labradorfullmäktige 2017
Protokoll från region Norrlabben 2016-09-13 (6/2016)
Protokoll från region Östra 2016-08-31 (8/2016)
Protokoll från region Gotland 2016-09-20
Från Övriga
SBK om dispenser i Rallylydnad
SBK Ansökan om lydnadstävling 2017
SLU Framtidens djur
Brev från Majvor Näsman
STOKK Inbjudan till Utbildning och Brush Up för certifierade utställningsarrangörer
Kajsa Hörberg Blom ang. utställningen i Högbo
Maritha Östlund Holmsten ang. kommande ansökan om utökat rasregister
Ö-Labben ang. problem inom regionen
Åsa Westerlund/Karin Vesterlund Motion till Labradorfullmäktige 2017
Gunnar Hultman Motion till Labradorfullmäktige 2017
Hans Larsson Motion till Labradorfullmäktige 2017
Utgående
Till SSRK
HS Protokoll 6/2016
Motion till SSRK Fullmäktige 2017
Till Regionerna
HS Protokoll 6/2016
Regionbrev 3/2016
Listan över de inkommande skrivelserna gicks igenom. Några av skrivelserna kommer att behandlas
som särskilda punkter under mötet.
EKONOMI
§ 194 Ekonomiska rapporter för augusti och september
Kassören gick igenom balans- och resultaträkningarna för augusti och september. Det konstaterades
att klubbens ekonomi är god.
§ 195 Budgeten för 2017, diskussion
Bo framlade ett preliminärt förslag till budget för 2017 och kommenterade detta. Bo arbetar vidare med
budgeten, som ska fastställas vid styrelsemötet i januari.
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§ 196 LRK:s sponsorer
Katarina redogjorde för läget när det gäller LRK:s två huvudsponsorer, Agria och Royal Canin. Avtalen
med båda sponsorerna löper ut i år och förslag på nya avtal ska vara klara i december. Styrelsen
beslöt att uppdra åt ordföranden och kassören att sköta förhandlingarna med Agria och Royal Canin.
Katarina informerade om sponsorer till LRK:s jubileumskonferens i oktober 2017.
Det bör påpekas för regionerna att Agria ska användas som huvudsponsor.
JAKT
§ 197 A-provet
Anders informerade om det kommande A-provet i Enköpingstrakten den 19 oktober. LRK samarbetar
med SSRK Östra och kostnaderna för domare delas med SSRK. Allt är klart när det gäller domare och
andra funktionärer. Budgeten gicks igenom och fastställdes. Några av styrelsens medlemmar kommer
att vara med som åskådare vid A-provet i utbildningssyfte. Beslöts att kostnaderna för detta ska
belasta utbildningsbudgeten.
§ 198 Särskilda prov
Anders rapporterade från provverksamheten. Hittills i år är 13 särskilda prov med sammanlagt 180
starter avverkade. Ytterligare några prov kommer att genomföras under hösten.
§ 199 Jaktprovsregler för retriever
Marie påpekade att det finns oklarheter i de nya jaktprovsreglerna för retriever som ska gälla from
2017. Anders och Marie fick i uppdrag att tillskriva SSRK och be om ett förtydligande av hur reglerna
ska tolkas.
§ 200 FB-R
Susanne tog utifrån egna erfarenheter upp frågan om svårigheter att få plats på FB-R. Efter diskussion
kring detta beslöt styrelsen att uppdra åt Susanne och Anders att formulera en skrivelse till SSRK:s
FB-R-kommitté, där klubben framlägger sina synpunkter samt en önskan om en lösning på detta
problem.
UTBILDNING
§ 201 Working Camp i ny skepnad
Marie framlade ett projektförslag på ett s.k. Labradorläger, som skulle kunna ersätta Working Camp.
Några olika alternativ diskuterades. Marie fick i uppdrag att arbeta vidare med projektförslaget och
presentera det vid kommande styrelsemöte.
§ 202 Instruktörsutbildning
Marie presenterade ett förslag om en grundutbildning, avsedd att förbereda personer för en
kommande diplomeringsutbildning. Denna utbildning skulle kunna genomföras med stöd från
Studiefrämjandet.
Styrelsen beslöt att ge utbildningskommittén i uppdrag att arbeta vidare med förslaget för att det ska
kunna läggas fram för diskussion på Regionträffen.
§ 203 SKK:s uppfödarutbildning-distansutbildning
Marie föreslog att klubben gör reklam för SKK:s uppfödarutbildning på distans. Styrelsen beslöt att
lägga ut en blänkare på hemsidan.
§ 204 Utbildning av provledare och kommissarier för B-prov
Marie tog upp frågan om utbildning av provledare och kommissarier för B-prov. Styrelsen beslöt att
uppdra åt Marie att kontakta Bitte Sjöblom för att få reda på var ansvaret för dessa utbildningar ligger.
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§ 205 Will Ja-filmer på LRK Facebook – Eva Bodfäldt
Marie har varit kontakt med Eva Bodfäldt angående hennes filmer Will-Ja och fått klartecken till att
LRK får lägga ut dessa på Facebook-sidan.
§ 206 Inval av ny medlem i utbildningskommittén, per capsulam beslut
Styrelsen beslöt att fastställa ett per capsulam beslut av den 17 september 2016 om att välja Jane
Geismar att ingå i utbildningskommittén.
UTSTÄLLNING/EXTERIÖR
§ 207 Club Show 2017, budget
Eva presenterade region Värmlands budget för Club Show 2017. Styrelsen beslöt att godkänna
budgeten.
§ 208 PC-program för katalog, beslut
Styrelsen beslöt att köpa in SKK:s PC-program för utställningskatalog. Priset för programmet är 5.900
kronor. Programmet kommer att kunna användas vid LRK:s officiella utställning Club Show.
§ 209 Club Show 2018, beslut om domare
Eva föredrog region Smålands förslag på domare till Club Show 2018. Efter diskussion beslöt
styrelsen att av de sex föreslagna domarna i första hand rekommendera regionen att tillfråga två av
dessa.
§ 210 Förtydligande av regelverket för tävlan i Jakt-BIS på Club Show
Med anledning av att det finns vissa oklarheter i regelverket för tävlan i Jaktklass behöver reglerna
förtydligas. Styrelsen beslöt att införa följande ändring: tävlande i Jaktklass, som har fått Excellent,
har rätt att tävla i Jakt- BIS. Åt Eva uppdrogs att se till att regelverket kompletteras med denna
ändring.
§ 211 Tillägg till reglerna för inofficiella utställningar
Eva föredrog ärendet och påpekade att reglerna för inofficiella utställningar behöver justeras på ett par
punkter. En proposition angående detta bör därför läggas fram till Labradorfullmäktige.
§ 212 Ansökningar om utökat rasregister
Två ansökningar om utökat rasregister har inkommit. Eva presenterade de två sökandena, Sara
Nordin och Annelie Karlsson. Styrelsen beslöt att tillstyrka båda ansökningarna.
§ 213 Information om inofficiella utställningar på webben
Eva informerade om att det från och med år 2017 kommer att finnas information på hemsidan om
regionernas inofficiella utställningar med en länk till regionernas hemsidor Regionerna kommer att
kunna använda en blankett för att informera om kommande utställningar.
§ 214 Ansökan från region Östra om att få anordna Anatomi- och bedömningskurs
Region Östra har ansökt om att få anordna en Anatomi- och bedömningskurs i början av år 2017.
Styrelsen beslöt att regionen får anordna kursen.
§ 215 Lista över examinatorer/aspirantdomare
Katarina tog upp frågan om listan över examinatorer/aspirantdomare och föreslog att den ska ses över
en gång om året. Beslöts att lägga till Per Iversen på listan.
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AVEL
§ 216 Hälsoenkäten
Lena presenterade avelskommitténs förslag till frågor som ska vara med i Hälsoenkäten. Frågorna
gicks igenom och några ändringar och tillägg diskuterades. Lena fick i uppdrag att komplettera listan
över frågor och skicka ut den till styrelsen inför styrelsemötet i januari.
§ 217 RAS
Lena redogjorde för läget när det gäller RAS. De kompletteringar som behövde göras har skickats till
SSRK och SKK.
§ 218 Hälsoprogrammet, utvärdering
Lena informerade om att hon har varit i kontakt med Helena Skarp på SKK och fått en tidsfrist till den 1
december 2017 för att inkomma med svar på utvärderingen av hälsoprogrammet.
§ 219 Labradorfonden, förslag till proposition till Labradorfullmäktige 2017
Styrelsen diskuterade det förslag till formulering av en proposition till Labradorfullmäktige angående
Labradorfonden som Håkan utarbetat. Beslöts att Håkan gör vissa kompletteringar i texten och
redovisar dessa vid kommande styrelsemöte.
Katarina informerade om ett möte som hon nyligen har haft med Labradorfondens styrelse.
KLUBBEN
§ 220 Arbetsutskottet, inval av ny medlem
Styrelsen beslöt att till ny medlem i Arbetsutskottet välja Anders Hallgren.
§ 221 Verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017, tidsplan
Sekreteraren gick igenom tidsplanen för verksamhetsberättelsen 2016 och verksamhetsplanen 2017.
Senast den 31 december ska allt material ha inkommit från områdesansvariga, men gärna tidigare
med tanke på att förslag till texten till fullmäktigehandlingarna ska vara färdigt för genomgång vid
styrelsemötet i januari.
§ 222 Labradorfullmäktige 2017 och Regionträffen 2017
Regionträffen och Labradorfullmäktige kommer att äga rum under samma helg, den 25-26 mars. När
det gäller programmet för Regionträffen på lördagen uppdrogs åt styrelsens medlemmar att till nästa
sammanträde komma med förslag på frågor som är angelägna att ta upp.
Labradorfullmäktige kommer nästa år att genomföras under en dag, söndagen den 26 mars. Mötet
kommer därför att påbörjas kl.9.00 för att alla punkter på dagordningen ska hinnas med.
Kallelse till Labradorfullmäktige kommer att finnas i nästa nummer av Labradoren. Särskild kallelse
skickas ut till regionerna i vanlig ordning.
§ 223 Jubileumskonferensen 2017
Jubileumskonferensen kommer att äga rum den 28-29 oktober på Scandic Star i Sollentuna. Katarina
informerade om att alla föredragshållare som är inbjudna har tackat ja till att delta.
Bo gick igenom budgeten och kostnaderna för föreläsare och särskilt inbjudna. Styrelsen beslöt att
avgiften för deltagarna kommer att kunna sättas så lågt som till 600 kronor. Den reviderade budgeten
fastställdes.
Annons om konferensen kommer att finnas i Labradoren nr 4/2016 samt läggas ut på hemsidan
samtidigt som Labradoren skickas ut till medlemmarna.
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Mötet avbröts kl. 18.00 och återupptogs kl. 9.00 på söndagen

§ 224 Jubileumsåret 2017
Aktiviteter under jubileumsåret diskuterades. Katarina presenterade ett förslag till nummerlappshållare,
som ska finnas till försäljning under jubileumsåret. Beslöts att beställa 300 ex. av
nummerlappshållaren och att försäljningspriset ska vara 50 kr.
Anders har förhandlat om ett förslag till koppel med jubileumsloggan. Kopplet ska finnas till försäljning
vid Stockholms Hundmässa.
Håkan föreslog att jubileumsloggan ska finnas på de kritiklappar som regionerna använder vid sina
inofficiella utställningar. Beslöts att Håkan kontaktar regionerna angående detta. Två flaggor med
jubileumsloggan ska införskaffas för att kunna användas vid olika evenemang. Håkan fick styrelsens
uppdrag att beställa flaggorna.
§ 225 Motioner till Labradorfullmäktige
Fem motioner har inkommit i laga tid, dvs senast den 1 oktober samt undertecknade och med vanlig
post. Motionerna gicks igenom. Förslag till yttranden diskuterades och vilka motioner som skulle
tillstyrkas respektive avstyrkas fastställdes.
Region Skåne och region Östra hade inkommit med motioner men endast digitalt. Eftersom dessa
motioner inte var undertecknade och inte kommit med vanlig post kan de inte godkännas och lämnas
därför utan åtgärd.
§ 226 Hamiltonplaketten, SKK:s Förtjänsttecken
Styrelsen beslöt att inte lämna några förslag till Hamiltonplaketten och SKK:s förtjänsttecken 2017.
§ 227 Statuterna för hedersmedlemskap, förtydligande
Styrelsen beslöt att bordlägga frågan till nästa möte.
§ 228 Frågor kring regionerna
Sekreteraren informerade om att Ö-Labben har problem med att få sina medlemmar att delta i
aktiviteter och att de därför vill lägga regionen vilande. Monica fick styrelsens uppdrag att meddela
regionen hur de ska förfara i fortsättningen samt att framgent svara för kontakterna med regionen.
Styrelsens besök hos regionerna diskuterades. Styrelsen beslöt att Katarina inledningsvis besöker
region Östergötland och att Marie besöker region Skåne.
§ 229 Stamtavleboken
Styrelsen beslöt att påbörja arbetet med en ny stamtavlebok som ska vara färdig 2018. Styrelsen
beslöt att utse Jan-Erik Ek till redaktör för Stamtavleboken samt att tillsätta en kommitté för arbetet
med boken. Till sammankallande i kommittén valdes Eva Zetterdahl som representant för HS samt
Margot Engström, som kommer att ta emot anmälningar och samla in allt material. Tidsplanen för
Stamtavleboken är att allt material ska vara inne senast i augusti 2017 och att den ska föreligga i
färdigt skick i juni 2018. En preliminär budget för Stamtavleboken ska vara klar till styrelsens möte i
januari.
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§ 230 Medlemsutvecklingen över tid
Margot Engström informerade om de möjligheter som finns hos Föreningssupport för att göra olika
sammanställningar av medlemmarna.
Margot påpekade att det är viktigt att regionerna påminns om att sekretess gäller vid hantering av
personuppgifter i medlemsregistret. Håkan fick i uppdrag att utreda hur Personuppgiftslagen (PUL)
ska tillämpas i klubben.
§ 231 Nya utmärkelser, förslag
Marie framlade ett förslag om nya utmärkelser. Styrelsen diskuterade frågan och beslöt att ge Marie
och Eva i uppdrag att gå vidare med förslaget.
§ 232 Inval av två medlemmar i kommittén för mentalitet
Styrelsen beslöt att välja Annika Ingemarsdotter Skoogenäs och Linda Olsson till medlemmar i
kommittén för mentalitet.
INFORMATION
§ 233 Inval av ny medlem i redaktionskommittén
Styrelsen beslöt att välja Lili Lagerqvist att ingå i redaktionskommittén.
§ 234 Raskompendiet och Labradorhistoria, nytryck
Styrelsen beslöt att trycka en ny upplaga av Raskompendiet. Några prisuppgifter föreligger ännu inte,
och Katarina åtog sig att kontakta Allkopiering för prisuppgifter.
Även när det gäller Labradorhistoria behövs en ny upplaga. Eftersom klubben inte har tillgång till det
digitala originalet måste frågan lösas på annat sätt.
.
§ 235 Stockholm Hundmässa, rasklubbsmonter
Håkan redogjorde för hur han tänkt sig utformningen av rasklubbsmontern. Rekrytering av
bemanningen av montern pågår.
§ 236 ”Silverlabradorerna”
Susanne presenterade ett förslag till text ang. de s.k. silverlabradorerna. Beslöts att Susanne
korrigerar texten och sedan skickar ut den till styrelsen för granskning, innan den läggs ut på
Facebook-sidan.
SSRK
§ 237 Remiss angående framtida retrieverklubb
SSRK har skickat ut en remiss angående en framtida retrieverklubb till avdelningar och rasklubbar.
Synpunkter på remissen ska vara inskickade till SSRK senast den 11 november. Remissen
diskuterades och olika synpunkter framkom. Styrelsen beslöt att svaret till SSRK blir att förslaget till
omorganisation är bra så här långt och att samtidigt påpeka att det finns ett fel i listan över avdelningar
och rasklubbar när det gäller uträkningen av delegater.

§ 238 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
§ 239 Kommande möten
Beslöts att nästa möte blir ett telefonmöte den 21 november kl. 19.00. Därefter ett tvådagarsmöte den
14-15 januari 2017 med början kl. 12.00.
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§ 240 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för ett trevligt och givande styrelsemöte och avslutade mötet.

Justeras:
Monica Damell Modin
Sekreterare
Katarina Ramberg
Ordförande
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Håkan Dahlin
Justerare

