Labrador retrieverklubben
5/2022
Protokoll ordinarie styrelsemöte
2022-05-29
Euro Stop, Best Western hotel Örebro
§§ 69–86
_________________________________________________________________________________
Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Lena Karlsson, Jeanette Nordgren, Agnes Hellman,
Ingegerd Wikström Ann-Charlotte Larsson (suppleant 1), Ulla-Britt Östman, (suppleant 2), Kari
Sundqvist.
Frånvarande:
_________________________________________________________________________________
§ 69 Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade dagens möte
§ 70 Val av justerare
Att tillsammans med mötets ordförande justera protokollet utsågs Agnes Hellman
§ 71 Fastställande av dagordningen
Utsänt förslag till dagordning godkändes.
§ 72 Skrivelser – in/utgående
Förteckningen över in/utgående skrivelser genomlästes och lades till handlingarna.
§ 73 Föregående styrelseprotokoll.
Styrelsen gick igenom föregående och Ulla-Britt Östman yrkade att det skulle protokollföras att
Ulla-Britt inte kunde delta på mötet pga. för kort framförhållning av ändrad mötesdag. Styrelsen
biföll yrkandet och därmed är den noterad i protokollet. Därefter lades föregående protokoll till
handlingarna.
§ 74 Noterade AU-beslut
Den planerade utbildningsträffen i augusti som STÄLLS IN p g a hög kostnad och ”tveksamt”
upplägg. Dylika funktionärsträffar måste diskuteras och förankras vid kommande ordinarie
styrelsemöte
§ 75 Ekonomisk rapport
Bosse rapporterar att ekonomin är god. Agria är fakturerade för sponsring och regionpengarna är
utbetalda. Resultatet är 77 785,99.

§ 76 Avel
Lena jobbar vidare med att tillsätta en avelskommitté, Maria Hellström är per idag klar som
kommittémedlem och Lena återkommer med övriga som skall ingå i kommittén.
En RAS-konferens kommer att hållas den 19–20 november 2022. Det finns plats för 50 personer
och kommer att kosta 500 per person, mat och fika ingår i kostnaden.
§ 77 Jakt
Jeanette informerar att A-prov i Sturefors, Östergötland i oktober är bokat samt att det blir
samma pris, 20 000 kronor, på träningsjakten som i fjol.
§ 78 Utställning:
Club Show 2022 i Skåne blev mycket lyckad där 105 anmälda hundardeltog.
Agnes informerade att utställningskommittén som består av följande personer: Ulrika
Henriksson, Gizella Holstenson, Katarina Ramberg.
Agnes yrkar på att en högtalaranläggning bör införskaffas till de olika evenemangen. Styrelsen
beslutade att hyra högtalare i den regionen som evenemanget hålls.
§ 79 Mentalitet
Ingegerd informerar om att FBR kommer att anordnas och att hon kommer att skriva till
regionerna att det jobbas med att få flera utbildningstillfällen.
§ 80 Utbildning
Ulla-Britt informerar att utbildningskommitté i dagsläget består av Ellinor Månsson och Ulla-Britt
Vidare informerar Ulla-Britt att det är 7 anmälda till Välalägret. Styrelsen beslutade att inbjudan
till lägret skall pushas på hemsidan.
Eftersom informationen om kommande utbildningar på hemsidan kan uppfattas som rörig så
beslutade styrelsen att renodla aktiviteternas underrubriker så att det blir tydligare.
Instruktörslistan på hemsidan är inaktuell och Styrelsen beslutade att den skall förnyas.
Instruktörsutbildning kommer att genomföras den: 17/9, 19–20/11, 4–5/3, samtliga i Skåne. En
Brush-up kommer att hållas den 30–31/7 för ”gamla” instruktörer. Styrelsen beslutade att ge
Ulla-Britt i uppdrag att ta fram förslag.
Ulla-Britt informerar vidare om att kommittén har idéer om att göra ett informationsmaterial
som skall vara ett komplement till SKK.s Välkommen Valp.
Ett Teamsmöte tillsammans med samtliga utbildningsansvariga i regionerna kommer att hållas i
höst. Kommittén kommer även att se över om det går att genomföra en uppfödarutbildning
digitalt som är riktad mot Labradoren och som är godkänd av SKK.

§ 81 Klubben
Styrelsen beslutade att samtliga styrelseledamöter skall ha ett funktionsmöte via Teams med de
som har samma uppdrag i regionerna under hösten.
Styrelsen beslutade utse Camilla Kretz till ny kommittéledamot.
§ 82 Regionerna
Diskussioner fördes om Norrlabben och Gutelabben. Styrelsen beslutade att kalla dessa regioner
till ett möte senast sista oktober för att försöka få i gång regionerna igen.
§ 83 Information
Ann-Charlotte ”Lotta” informerade om att hon jobbar med ett regionbrev som skickas ut inom
kort.
§ 84 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 85 Kommande möten
6 augusti i Örebro. 1 oktober i Örebro. 26–27 november i Upplands Väsby. 28–29 januari i
Upplands Väsby. LRK Fullmäktige 18–19 mars i Upplands Väsby
§ 86 Mötets avslutande
Ordförande tackade och avslutade mötet

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

-------------------------------------------------------Justerare Agnes Hellman

-------------------------------------------------------Sekreterare Kari Sundqvist

