Labrador retrieverklubben
5/2020
Protokoll fört vid styrelsemöte
2020-08-08
Telefonmöte
§§ 126–150
_________________________________________________________________________________
Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Eva Zetterdahl, Camilla Kretz, Jeanette Nordgren, Ulrika
Hellman samt suppleanterna Ulla-Britt Östman och Ingegerd Wikström
Meddelat förhinder: Lena Karlsson
_________________________________________________________________________________
§ 126. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet hölls per telefon på grund
av det rådande Coronautbrottet.
§ 127. Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Bo Norling.
§ 128. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några justeringar.
§ 129. Föregående protokoll
Föregående protokoll (4/2020) är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till
handlingarna.

SKRIVELSER
§ 130. Skrivelser
In- och utkommande post 15/6–29/7 bifogas detta protokoll.
§ 131. Uppdrag från tidigare styrelsemöten
Styrelsen gick igenom föregående protokoll. De flesta uppdragen har slutförts och några är
fortfarande pågående.

EKONOMI
§ 132. Ekonomisk rapport
Föredragande: Bo Norling
Den ekonomiska rapporten per den 31/7 gicks igenom. Medlemsutvecklingen är fortsatt god, trots
Coronautbrottet. På grund av att flera arrangemang ställts in (bl.a. Club Show och A-provet), samt att
styrelsens kostnader blir betydligt lägre i år, är klubbens överskott hittills drygt 239 000 kr.
§ 133. Disposition av region Hallands tillgångar
Föredragande: Bo Norling
Sedan region Halland upplösts (protokoll 2/2020) kvarstår tillgångar på ca 23 000 kronor. Styrelsen
diskuterade några alternativ och beslöt att lägga region Hallands tillgångar i balansräkningskontot
2135 ” Utveckling och utbildning för klubbens regioner”.
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§ 134. RAS-konferensen
Föredragande: Bo Norling
Styrelsen diskuterade kostnader för den planerade RAS-konferensen i januari 2021.
Styrelsen beslöt att konferensen ska vara gratis för deltagare, med undantag för resekostnader och
boende.

JAKT
§ 135. B-provet
Föredragande: Jeanette Nordgren
Domare och funktionärer är klara till B-provet som genomförs den 23–24 september.
§ 136. A-provet
Föredragande: Jeanette Nordgren
Trots att vissa restriktioner med anledning av Coronautbrottet har släppts ligger LRKs beslut kvar att
inte anordna A-provet i höst.
Styrelsen gav Anette i uppdrag att planera för ett eller två A-prov 2021.

UTBILDNING
§ 137. Välalägret
Föredragande: Ulla-Britt Östman
14 deltagare är anmälda till Välalägret 4–6 september.
§ 138. Inventering av instruktörer i regionerna
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Ett utskick till regionerna planeras för att inventera vilka instruktörer som arbetar i regionerna och
om det finns behov av kompletterande utbildningar m.m.
§ 139. Instruktörsutbildningen
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Instruktörsutbildningen kommer att påbörjas som planerat i september–oktober i Götene.
§ 140. Uppgradering av instruktörsutbildningen
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Styrelsen diskuterade kostnader som en uppgradering av instruktörutbildningen kan innebära.
Styrelsen beslöt att HS tar den direkta kurskostnaden men att regionerna får ta rese- och
logikostnader.

REGIONERNA
§ 141. Fadderverksamheten, besök hos regionerna
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Styrelsen diskuterade fadderverksamheten, som bland annat innebär att en styrelserepresentant
från huvudstyrelsen gör besök på ett av regionens styrelsemöten. Styrelsen kom fram till att besöket
kan göras på olika sätt, t.ex. genom att delta digitalt.
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KLUBBEN
§ 142. Rapport om Gutelabben och Norrlabben
Föredragande: Bo Norling
Bo gav en rapport vidarebeordrad av Marita Björling, som är adjungerad till styrelsen för att lösa
vissa frågor i regionerna. Kontakt har etablerats med region Norrlabben och Gutelabben. Styrelsen
emotser nödvändiga protokoll för att kunna ta beslut om dessa regioners vilandeförklaringar.

§ 143. Beslut om medlemmar i kommittéerna
Föredragande: Camilla Kretz
Styrelsen tog beslut om att godkänna följande medlemmar i kommittéerna:
Avelskommittén: Anita Norrblom, Ewa Lysén Hedvall och Ingegerd Wikström
Exteriörs- och utställningskommittén: Ulrika Henriksson, Gisella Holstensson och Katarina Ramberg
Jaktkommittén: Anders Hallgren och Willy Gustafsson
Utbildningskommittén: Ellinore Månsson och Lotta Larsson
Redaktionskommittén: Monica Damell Modin, Bitte Sundin, Katarina Ramberg, Marita Björling och
Camilla Kretz (styrelsens representant).

MENTALITET
§ 144. BPH och FB-R
Föredragande: Ingegerd Wikström
Ingegerd rapporterade att flera BPH och FB-R är planerade.

INFORMATION
§ 145. Stockholm Hundmässa
Föredragande: Ulrika Hellman
Ulrika informerade om det mail som SKK skickat ut angående årets Stockholm Hundmässa. Beslut om
genomförande av årets Hundmässa kommer i början av september. Om den blir av kommer LRK som
vanligt delta på Rasklubbstorget.
§ 146. Tidningen
Föredragande: Ulrika Hellman
Ett redaktionskommittémöte hölls den 24/6 där kommande nummer 3 av Labradoren planerades. På
grund av många inställda aktiviteter, som vanligen brukar presenteras i nr 3, kommer detta nummer
troligen inte bli lika omfattande som vanligt.

UTSTÄLLNING/EXTERIÖR
§ 147. Club Show 2023
Eva Zetterdahl
Eva informerade om att Östergötland tillfrågats om att arrangera Club Show 2023. Beslut kommer att
tas på regionens nästkommande styrelsemöte.

§ 148. Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.
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§ 149. Kommande styrelsemöten 2020
Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte ska hållas som ett telefonmöte den 26 september
kl. 10.00 och att mötet efter detta ska förläggas till Scandic hotell i Upplands Väsby den 28-29/11.
Camilla fick i uppdrag att kontakta Scandic.

§ 150. Mötets avslutande
Ordföranden tackade för dagens möte och förklarade mötet avslutat.

Camilla Kretz

Justeras:

Sekreterare

Anders Dillström
Ordförande
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Bo Norling
Justerare

