Labrador Retrieverklubben
Protokoll fört vid styrelsemöte
Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby

5/2017
2017-07-01-02
§§ 128-164

_________________________________________________________________________________
Närvarande: Katarina Ramberg, Bo Norling, Monica Damell Modin, Lena Karlsson, Eva Zetterdahl,
Susanne Ekstedt §§ 151-164, tjänstgörande suppleanten Jane Geismar samt Camilla Kretz
tjänstgörande suppleant §§ 128-150.
Anmält förhinder: Anders Hallgren

§ 128 Mötets öppnande
Ordföranden Katarina Ramberg hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 129 Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Bo Norling.
§ 130 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med ett par tillägg under Inkommande skrivelser samt tillägg av två nya
punkter.
§ 131 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll, 4/2017 är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till
handlingarna.

SKRIVELSER
§ 132
Inkomna
Från SKK
Nyheter från SKK/AK och UKK till dig som uppfödare
SKK söker fler arrangörer och funktionärer av BPH
Subventionering av BPH, enkät
Auktorisation exteriördomare (B.Svarstad)
Stoppa hundsmugglingen, Varning för smuggelhundar
SKK:s avelskommitté, enkät till avelsfunktionärer
DN-beslut 28/2017, 29/2017, 30/2017, 31/2017
Tredje programmet i serien SKK Play för uppfödare
Inbjudan till rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa
Inställd avelskonferens i november 2017 (planeras till 2018)
Grundläggande utbildning i föreningsteknik2017-09-16
Från SSRK
HS protokoll 2017-02-18-19 med tillhörande kommittéprotokoll, FB-R kom. 2016-11-07,
2016-11-29, RJK 2017-01-16, SJK 2017-02-13, Utbk DUG 2017-01-08, Vspk 2017-01-26
Auktorisation retrieverjaktprovsdomare kategori B/A (Åza Vikström)
Utställningsprogram 2019 samt ansökan utställningar 2020 (senast 2017-08-31)
Auktorisation viltspårdomare (Tina Siilkavaara)
Auktorisation jaktprovsdomare Retriever CACIT (S.Swärdh)
HS Protokoll Fullmäktige 2017
Rasklubbarnas kontaktpersoner i avelsfrågor, uppdatering
Från Regionerna
Mittlabben, Protokoll konst.möte 2017-02-27
Labväst, protokoll 2017-04-27, 2017-05-22 + resultatrapport
Västmanland, protokoll 2017-03-05, 2017-05-30
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Sörmland, protokoll 2017-05-04
Skåne, protokoll 2017-05-09
Skaraborg, protokoll 2017-03-16, 2017-05-17
Småland, protokoll 2017-04-02
Norrlabben, protokoll 2017-06-13
Från Övriga
Ungdomsstipendiet, ansökan från E. Järfalk
Ungdomsstipendiet, ansökan från A. Hellman
SLU Framtidens djur
Charlotte Swanstein
Pipeline Nordic ang. byte av projektledare
FRK:s exteriör- o. ungdomsansv. Susanna Hagman ang. SSRK:s ungdoms-SM
Mail från H. Svanlund
Mail från O. Schell
Agria, sommarhälsning
Goldenklubben ang. bildande av arbetsgrupp för revidering av jaktprovsregler

Utgående
Till SSRK
HS Protokoll 4/2017
Till Regionerna
HS Protokoll 4/2017
Regionbrev 2/2017
Skrivelse ang. Instruktörsutbildning
De inkomna skrivelserna gicks igenom och diskuterades.
EKONOMI
§ 133 Ekonomiska rapporter
Kassören gick igenom de senaste ekonomiska rapporterna. Det kunde konstateras att ekonomin
hittills under året har utvecklats något bättre än budgeterat.
§ 134 Labradorfonden
Kassören meddelade att det inte fanns något att rapportera beträffande Labradorfonden.
JAKT
§ 135 Labradormästerskapet, WT, regelverk
Vid ett tidigare styrelsemöte fick Anders Hallgren och Bo Norling i uppdrag att titta på regelverket för
Labradormästerskapet. Bo meddelade att detta kommer att utföras under hösten.
Styrelsen slog fast att Labradormästerskapet tills vidare ska finnas kvar och att LM:et och det
nyinrättade WT-mästerskapet står kvar som två parallella arrangemang i LRK:s regi.
Styrelsen beslöt att regionerna i kommande regionbrev ska uppmanas att ansöka om att få arrangera
LM och WT-mästerskapet.
§ 136 Särskilda prov 2017
Sekreteraren förmedlade information från jaktansvarig Anders Hallgren angående årets särskilda prov.
Två prov är hittills avverkade, ett i Södertälje (region Östra) och ett i Söderköping (region
Östergötland). Inbokade prov är ett i Malmköping, Nkl och Ökl (region Sörmland),
det ordinarie provet i Piteå (Norrlabben), alla klasser, samt ett prov i Åkersberga,Ökl (region Östra).

Protokollet är justerat KR/BN

§ 137 A-provet 2017
Datum och plats för A-provet är ännu inte bestämda. Jaktansvarig Anders Hallgren arbetar vidare med
frågan och återkommer med besked. Katarina informerade om att Lasse Jonsson är villig att hjälpa till
med planeringen av A-provet..
§ 138 Bildande av arbetsgrupp för revidering av jaktprovsreglerna
SSRK kommer att påbörja en revidering av jaktprovsreglerna och en arbetsgrupp ska tillsättas med
representanter för SSRK:s huvudstyrelse, jaktprovsdomare, retrieverjaktkommittén samt rasklubbarna.
Med anledning av detta önskar Sören Swärdh, som är ansvarig för arbetsgruppen, att rasklubbarna
inkommer med förslag på medlemmar till arbetsgruppen. Beslöts att Anders Hallgren tar upp frågan
med jaktkommittén och lämnar förslag på deltagare.
UTSTÄLLNING/EXTERIÖR
§ 139 Club Show 2017
Utställningsansvarig informerade om att det vid anmälningstidens utgång hade kommit in 167
anmälningar. Praktiska frågor kring utställningen diskuterades, Beslöts att en gåva till vinnaren ska
inköpas för en summa av högst 800 kr.
På grund av att ett nytt avtal med Royal Canin har träffats under våren måste budgeten revideras.
Kassören presenterade ett förslag på hur saken ska kunna lösas genom att använda tidigare ej
förbrukade sponsormedel, 7500 kr från balansposten (2115) Sparat bidrag Agria 2014-2016. Styrelsen
beslutade enligt Bos förslag.
§ 140 Club Show 2019, förslag på domare
Region Labväst kommer att arrangera Club Show år 2019. Förslag på domare har ännu inte inkommit.
Beslöts att förslag på domare ska vara klart senast den 31 augusti. Arbetsutskottet kommer därefter
att fatta beslut i frågan inför konfirmering på kommande styrelsemöte.
§ 141 Club Show 2020, ansökan
En ansökan har inkommit om att få arrangera Club Show 2020, från region Östergötland. Styrelsen
beslöt att region Östergötland får arrangera Club Show 2020. Eva fick i uppdrag att meddela regionen
detta.
§ 142 Stamtavleboken
Eva informerade om arbetet med Stamtavleboken, som fortlöper enligt planerna.
UTBILDNING
§ 143 Labradorläger
Jane informerade om planeringen av Labradorlägret i Yxnerum i september. Hittills har 6 anmälningar
inkommit. Styrelsen beslöt att lägret ska genomföras även med ett lågt deltagarantal. Förlängd
anmälningstid diskuterades. Den 25 juli är sista dagen som Yxnerum måste ha besked om antalet
deltagare och styrelsen beslöt att förlänga anmälningstiden till detta datum.
Jane kommer tillsammans med Bo att se till att avtal med instruktörerna upprättas.
§ 144 Instruktörsutbildning
Jane informerade om den planerade instruktörsutbildningen. Ett upprop har skickats till LRK:s samtliga
regioner med syfte att undersöka intresset hos regionerna för utbildningen. Svar har inkommit från
några regioner. Tanken är att utbildningen ska genomföras på fyra platser i landet. En första utbildning
planeras till västra Sverige med regionerna Labväst, Halland och Skaraborg med Lotta Larsson,
Skaraborg som instruktör.
Styrelsen beslöt att subventionera utbildningen med 20000 kr, varför deltagaravgiften kommer att
uppgå till ca 6000 kr.
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AVEL
§ 145 Enkät avelsfunktionärer
Lena informerade om att hon besvarat enkäten som inkommit från SKK:s avelskommitté.
§ 146 Hälsoenkäten
Vid föregående styrelsemöte fastställdes frågorna i enkäten. Camilla har därefter arbetat med
utformningen av blanketten, vilken hon presenterade. Enkäten kommer att skickas ut i oktober genom
avelskommitténs försorg.
§ 147 Uppfödarinformation
Charlotte Swanstein har kontaktat klubben angående förslag på föreläsningar. Beslöts att Katarina
svarar Charlotte Swanstein.
§ 148 Övriga avelsfrågor
Lena lyfte frågan om det ska finnas några restriktioner på hur många valpkullar en uppfödare får ha på
klubbens valpförmedlingssida. Styrelsen diskuterade frågan och kommer att fundera på uppdatering
och en eventuell förändring av kraven för valphänvisning.
Kassören fick i uppdrag att ta fram ett förslag på paketering av förmåner och krav för valpförmedling.
KLUBBEN
§ 149 Uppdrag från tidigare styrelsemöten
Konstaterades att uppdragen från tidigare styrelsemöte är utförda.
§ 150 Regionerna
Aktuella frågor kring regionerna diskuterades. Kassören meddelade att region Skåne ännu inte betalat
fakturan från Labradorfullmäktige.
Katarina kommer att ta kontakt med ordföranden i region Värmland för att diskutera hur de
medlemmar som tidigare tillhörde Ö-Labben ska kunna ta del av aktiviteterna i Värmland.
Mötet ajournerades kl. 16.30 och återupptogs på söndagen kl. 9.00
§ 151 Kommittéerna
Sammansättningen av mentalitetskommittén fastställdes. I kommittén ingår Susanne Ekstedt som
sammankallande, Annika Ingemarsdotter Skoogenäs samt Linda Olsson.
§ 152 Ungdomsstipendiet, ansökningar
Sekreteraren föredrog ärendet om LRK:s och Agrias nyinrättade ungdomsstipendium. Vid
ansökningstidens utgång hade två ansökningar inkommit, från Agnes Hellman och Ewelina Järfalk. De
sökandes meriter presenterades och diskuterades, varefter styrelsen enhälligt beslöt att tilldela Agnes
Hellman stipendiet såsom den mest meriterade av de två sökandena.
Eva Zetterdahl deltog inte under § 152
§ 153 Medlemstidningen Labradoren, tryckning mm
Katarina informerade om att det inför tryckningen av nr 2/2017 av Labradoren uppstod ett
missförstånd vid beräkningen av antalet adressater, men att frågan löstes på ett tillfredsställande sätt,
vilket gjorde att tidningen endast blev någon eller några dagar försenad.
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Styrelsen beslöt att i fortsättningen ska uppgifter om hur stor upplaga som ska tryckas meddelas
tryckeriet vid årets början och därefter endast ändras vid större förändringar av antalet medlemmar.
Beslöts även att sekreteraren ska vara den som tar hand om kontakterna med tryckeriet vad gäller
antalet tryckta tidningar.
Katarina informerade om en mailväxling med några medlemmar efter utgivningen av det senaste
numret av Labradoren. Styrelsen beslutade att lägga de inkommande mailen till handlingarna.
§ 154 Arbetsbeskrivningar för styrelsen
Beslöts att arbetsbeskrivningarna ska föreligga färdiga för fastställande vid nästa styrelsemöte.
Aktuella ändringar ska i god tid innan dess skickas till sekreteraren.
§ 155 Medlemsutvecklingen
Rapport om medlemsutvecklingen har inkommit från Margot Engström. Det kunde konstateras att
medlemsutvecklingen för närvarande ser bra ut.
§ 156 Nytryck av kort, klistermärken
Katarina presenterade ett förslag på nya kort med tre olika motiv. Styrelsen beslöt att från Bri reklam i
Upplands Väsby begära in en offert på ett antal kort med 3 olika motiv. Klubbens logga ska finnas på
korten.
Katarina presenterade en offert på 1800 klistermärken avsedda för kuverten som hälsoenkäten ska
skickas ut i. Styrelsen beslöt att anta offerten.
MENTALITET
§ 157 Rapport från möte med mentalitetskommittén
Susanne rapporterade om mötet med mentalitetskommittén, som har arbetat med att försöka
kartlägga mentaliteten inom vår ras som den ser ut i dag.
Förslag från mentalitetskommittén är bl.a. att a) informera regionerna om BPH för att öka antalet
labradorer som gör BP-H; b) uppmuntra regionerna att arrangera föreläsningar om mentalitet.
Förslag framlades om att anlita en föreläsare som ska föreläsa på fyra olika platser. Susanne
informerade om att det går att söka bidrag från SKK:s mentalitetspool, som kan täcka en del av
kostnaderna för en föreläsare.
Beslöts att uppdra åt Susanne att till nästa möte lägga fram en tidsplan och ett förslag till budget för
projektet.
INFORMATION
§ 158 Allmän information från informationsansvarig
Camilla rapporterade om sitt uppdrag med arbetet med SKK:s projekt Köpa Hund. Arbetet fortskrider,
en del foton har skickats in till SKK och SKK:s banner är på gång.
Camilla meddelade att hon avser att skicka ut ett regionbrev i slutet av juli och att hon vill ha in
uppgifter från styrelsens medlemmar om vad som är viktigt att informera regionerna om.
Camilla förmedlade en förfrågan från klubbens webbmaster Marita Björling om en höjning av hennes
arvode för arbetet med hemsidan. Styrelsen beslöt att höja Maritas arvode.
§ 159 Facebooksidan
Camilla informerade om sitt arbete med Facebook-sidan. Det konstaterades att besökarantalet
fortsätter att öka.
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§ 160 LRK:s grafiska profil
Camilla presenterade ett omarbetat förslag på hur LRK:s grafiska profil ska se ut. Förslaget
diskuterades. Beslöts att alla går igenom detta till nästa styrelsemöte, då beslut ska fattas om den
slutliga utformningen. Brevmallen kan börja användas redan nu. Camilla kommer att korrigera
mallarna och skicka ut dem.
§ 161 Rasklubbsmontern Stockholm Hundmässa
Inbjudan att delta i Stockholm Hundmässa den 16-17 december har inkommit. Styrelsen beslöt att
klubben deltar även i år.
Camilla efterlyser idéer för utformningen av rasmontern.

§ 162 Övriga frågor
Bo informerade om att det hittills kommit in 34 anmälningar till Jubileumskonferensen. Därtill kommer
föreläsare och övriga inbjudna samt styrelsens medlemmar.
§ 163 Kommande möten
Nästa möte blir den 23-24 september, därefter den 11-12 november samt den 20-21 januari 2018.
§ 164 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för ett trevligt och konstruktivt möte och avslutade mötet.

Monica Damell Modin
Sekreterare

Justeras:

Katarina Ramberg
Ordförande
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Bo Norling
Justerare

