Labrador retrieverklubben
4/2022
Protokoll ordinarie styrelsemöte
2022-04-21
Via Teams
§§ 52–68
_________________________________________________________________________________
Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Lena Karlsson, Jeanette Nordgren, Agnes Hellman,
Ingegerd Wikström Ann-Charlotte Larsson (suppleant 1), Kari Sundqvist och Solveig Gyring
(adjungerad)
Frånvarande: Ulla-Britt Östman, (suppleant 2)
_________________________________________________________________________________
§ 52 Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade dagens möte
§ 53 Val av justerare
Att tillsammans med mötets ordförande justera protokollet utsågs Ann-Charlotte Larsson
§ 54 Fastställande av dagordningen
Utsänt förslag till dagordning godkändes.
§ 55 Skrivelser – in/utgående
Förteckningen över in/utgående skrivelser genomlästes och lades till handlingarna.
§ 56 Föregående styrelseprotokoll.
Styrelsen gick igenom föregående protokoll och lade detta till handlingarna.
§ 57 Noterade AU-beslut
Ifall de engelska domarna som är inbjudna till årets Club Show får förhinder så finns det
tillfrågade reservdomare. Prova-på lägret i Väla har ställts in efter synpunkter från regionerna.
§ 58 Ekonomisk rapport
Bosse rapporterar att det blev ett visst underskott eftersom Regionträffen och fullmäktige blev
lite dyrare än beräknat. Resultatet per 31/3 är 77 340 kr. Vi har ännu inte fått sponsringen från
Agria, ca 55 000 kr.
§ 59 Avel
Lena jobbar vidare med att tillsätta en avelskommitté.
En RAS-konferens är planerad till den 19–20 november 2022.

§ 60 Jakt
A-prov bokas i Sturefors, Östergötland i oktober som erbjudet. Eftersom väder och fågeltillgång
styr så sent på jaktsäsongen har även förfrågan gjorts i Flen, Södermanland. Inväntar pris och
bekräftelse om datum i augusti/september.
Träningsjakt utanför Oskarshamn kommer även i år att arrangeras. Antal deltagare ökas till 10 st
och planering påbörjad.
Önskemål från jaktansvarig och regioner att kunna samarbeta kommunikativt och dela
erfarenheter av bra jaktaktiviteter som vänder sig till alla medlemmar, även de med lite eller
ingen erfarenhet av att tävla med sin hund eller starta på jaktprov.
Jaktkommittén är densamma som tidigare.
§ 61 Utställning:
Planering av Club Show i Skåne pågår och allt är i fas, för dagen lite lågt anmälningsantal men
anmälningstiden har inte gått ut. Reservdomare finns.
Arbetet med Club Show 2023 pågår och domare är bokad.
Agnes jobbar också med att bilda en utställningskommitté.
Styrelsen beslutade att höja LKR.s hederspris från 800 kr till 1000 kr.
§ 62 Mentalitet
Ingegerd informerar om att FBR kommer att anordnas men det behövs flera utbildade
funktionärer för att klara efterfrågan.
§ 62 Utbildning
Inget underlag har inkommit från utbildningsansvarig.
§ 63 Klubben
Resterande Dummiesar (ca 70) som klubben köpt in till nya valpmedlemmar kommer att skickas
till Lotta Larsson att användas som priser.
Då Katarina Ramberg slutat i redaktionskommittén så behövs en ny kommittéledamot.
§ 64 Regionerna
Styrelsen kommer att försöka få till medlemsmöten med Gutelabben och Norrlabben för att se
om det finns intresse att hålla regionen aktiv
§ 65 Information
Det har inkommit synpunkter på LRK formulering om att köpa hundar på Blocket. Eftersom
styrelsen anser att det är viktigt att valpköpare och medlemmar känner sig trygga i att det skall
finnas väl underbyggda dokument om hälsan och härstamning så tycker vi att den formuleringen
som står på hemsidan passar bra
§ 66 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 67 Kommande möten
29 Maj 2022, Euro Stop Best Western I Örebro kl 10.00
§ 68 Mötets avslutande
Ordförande tackade och avslutade mötet

-------------------------------------------------------Ordförande Anders Dillström

-------------------------------------------------------Justerare Ann-Charlotte Larsson
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