Labrador retrieverklubben
7/2022
Protokoll ordinarie styrelsemöte
2022-10-01
Euro Stop, Best Western hotell Örebro
§§ 105–122
_________________________________________________________________________________
Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Lena Karlsson, Agnes Hellman, Ingegerd Wikström AnnCharlotte Larsson (suppleant 1, ersätter Jeanette Nordgren), Kari Sundqvist.
Frånvarande: Jeanette Nordgren, Ulla-Britt Östman
_________________________________________________________________________________
§ 105 Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade dagens möte
§ 106 Val av justerare
Att tillsammans med mötets ordförande justera protokollet utsågs Agnes Hellman
§ 107 Fastställande av dagordningen
Utsänt förslag till dagordning godkändes.
§ 108 Skrivelser – in/utgående
Förteckningen över in/utgående skrivelser genomlästes och lades till handlingarna.
§ 109 Föregående styrelseprotokoll.
Styrelsen gick igenom föregående protokoll som därefter lades till handlingarna.
§ 110 Noterade AU-beslut
Inga noterade AU beslut.
§ 111 Ekonomisk rapport
a) Bosse rapporterar att ekonomin är mycket god, och visar på ett plus per den 25/9 på
ca 173 000.
b) Bosse informerar om en mycket kraftig höjning av portot till utskicket av Labradoren.
c) Bosse har begärt in ett antal offerter från olika tryckerier och det visar sig att vi har ett
mycket bra avtal med Pipeline.

§ 112 Avel
a) Lena jobbar vidare med RAS konferensen och vilka föreläsare som skall bjudas in. Ambitionen
är att det skall vara föreläsare som är uppfödare och består av en veterinär, en jaktdomare
samt en exteriördomare.
b) En hälsoenkät kommer att skickas ut till alla medlemmar digitalt under hösten.
§ 113 Jakt
a) Jeanette informerar om A-provet som äger rum i Sturefors den 10 oktober. Det är för
närvarande 6 st anmälda (16 platser), domarna är bokade och Jeanette kommer att skicka en
budget till Bosse som innefattar alla kostnader. Nya rosetter och Cert statyetter är
inhandlade.
b) Den 22 oktober kommer det att bli träningsjakt i Oskarshamn. Jeanette informerar om att
det är 9 st anmälda (10 platser).
c) Jeanette informerade om att det 2022 infördes nya jaktprovsregler och särskilda prov finns
inte längre utan alla B-prov som anordnas är numera ”ordinarie prov”.
Huvudstyrelsen beslutade att våra regioner även fortsättningsvis skall ha chansen att
”ansöka” om att få arrangera B-prov i alla 3 klasserna på uppdrag av HS. När ansökan är
beviljad (först till kvarn) kommer även i fortsättningen ett bidrag på 15 000 kronor att
utbetalas efter genomfört arrangemang. Vårt WT-mästerskap ska även i framtiden var
inofficiellt, varför regelverket behöver ses över.
§ 114 Utställning:
a) Agnes informerade att en budget inkommit från region Östergötland som anordnar Club
Show 2023. Budgeten ska delges kassören.
b) Per dagens datum hade det inkommit 125 annonser till stamtavleboken
c) Agnes informerade att utställningskommittén kontrakterar domarna inför Club Show 2024.
§ 115 Mentalitet
a) Ingegerd informerar hon ämnar kontakta SSRK angående utvecklingen samt utbildning av
beskrivare av FBR och att hon därefter kommer att skicka ut ett brev till samtliga regioner.
§ 116 Utbildning
a) Ulla-Britt informerar att det kommer att hållas en digital funktionärsträff den 22 november
via Teams.
b) Den planerade instruktörsutbildninen samt brush-up för befintliga instruktörer samordnas
den 30/9 – 2/10.
c) Ulla-Britt informerade att årets Väla läger som genomfördes den 2-3 september var mycket
lyckat.
Styrelsen beslutade att Väla lägret fortsättningsvis skall genomföras första helgen i
september.

§ 117 Klubben
a) För att säkerställa att det blir en kvalitetsrelaterad rutin och uppföljning av alla dokument
beslutade styrelsen att Kari skall göra en åtgärdslista som ser till att tagna beslut följs upp.
b) Styrelsen gick igenom inkomna motioner och kommer att besvara dessa samt återkomma
med ytterligare beslut i de fall inte motionerna är korrekta.
c) Anders kommer att bjuda in valberedningen till det kommande styrelsemötet i Upplands
Väsby den 26–27 november.
§ 118 Regionerna
En dagordning har upprättats till ett extra regionmöte med Gutelabben.
§ 119 Information
Ann-Charlotte ”Lotta” informerade om att hon jobbar med information på sociala medier och att
hon kommer att påminna om att skicka julannonser i god tid till Labradoren.
§ 120 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 121 Kommande möten
26–27 november i Upplands Väsby. 28–29 januari i Upplands Väsby. LRK Regionmöte
/Fullmäktige 18–19 mars i Upplands Väsby.
§ 122 Mötets avslutande
Ordförande tackade och avslutade mötet

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

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

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

