
 
 

 
 
 
Labrador retrieverklubben     9/2022 
Protokoll ordinarie styrelsemöte    2022-11-26/27 
Scandic Hotell, Upplands Väsby                         §§ 129–146                            
_________________________________________________________________________________  
Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Lena Karlsson, Agnes Hellman, Ingegerd Wikström, 
Jeanette Nordgren, Kari Sundqvist, Ulla-Britt Östman 
Från valberedningen: Eva Zetterdahl, Monica Damell Modin, Amanda Einmaa 
Frånvarande: Ann-Charlotte Larsson 
_________________________________________________________________________________  
 
 

§ 129 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade välkommen och öppnade dagens möte 
 
§ 130 Val av justerare 
Att tillsammans med mötets ordförande justera protokollet utsågs Bo Norling 
 
§ 131 Fastställande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordning godkändes.  
 
§ 132 Skrivelser – in/utgående  
Förteckningen över in/utgående skrivelser genomlästes och lades till handlingarna. 
 
§ 133 Föregående styrelseprotokoll.  
Styrelsen gick igenom föregående protokoll som därefter lades till handlingarna.   
  
§ 134 Noterade AU-beslut  
Protokoll nr 4 över samråd i Arbetsutskottet, AU, ang. LRKs representant vid 
utbildning/certifiering av kommissarier 
SSRK har beslutat att kommissarier för B-prov ska vara utbildade och certifierade på samma sätt 
som provledare. Detta för att undvika så många mänskliga misstag som möjligt vid hantering av 
SSRK Prov som är det system som används för administration av stambokförda jaktprov. 
Utbildning ska ske vid två tillfällen i januari 2023 då endast en person från varje avdelning och 
varje rasklubb ska utbildas av SSRK.  
Inom LRK bör sedan minst en person per region utbildas av den representant som LRK utser till 
ovanstående utbildning. Utbildningen måste ske innan april då jaktprovssäsongen börjar. 
Förslag på representant för LRK är Benke Odenmark som tidigare har suttit i Östra avdelningens 
styrelse under många år som web/informations/dataansvarig. Han är sakkunnig inom SSRK Prov 
och LRK har god erfarenhet av den hjälp vi har fått vid bl.a. två A-prov de senaste åren. 
Benke kommer i så fall representera oss vid två utbildningstillfällen i januari 2023 och sedan 
genomföra två digitala utbildningstillfällen med LRK's regioner. 



Arvode: 1250 kr (plus moms) per tillfälle, således totalt 2500 kr (plus moms) 
 
Beslut: AU beslutade att godkänna förslaget och styrelsen fastställde beslutet. 
. 

 
§ 135 Ekonomisk rapport 
a) Bosse rapporterar att årets resultat kommer att bli avsevärt bättre än budget. Resultatet per 

den 20 november är drygt 226 000 kr. 
 
b) Bosse informerar om att Labradoren blir ca 30 000 dyrare än beräknat på grund av kraftigt 

ökat pris på pappret. 

 
§ 136 Avel 
a) Lena jobbar vidare med RAS och planerar ett medlemsmöte för att presentera RAS i samband 

med regionträffen. Lena informerar vidare om att hon bjudit in de personer som varit 
ansvariga och jobbat med de olika avsnitten i RAS till ett avstämningsmöte den 4 februari 
2023 på Scandic Hotell Upplands Väsby. 

 
b) Den planerade hälsoenkäten kommer att bli något försenad eftersom offerter behöver tas in 

angående vilket företag som kommer att genomföra en digital enkät samt sammanställa 
resultatet. Enkäten kommer att skickas ut till samtliga ca 3000 ägare av labradorer som är 
födda 2017.  
Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna upphandlingen. 
 

c) Lena planerar en digital uppfödarträff i ämnet genetik. 
 

d) Lena informerar om att hon fått förslag på att man önskar föreläsning i samband med Club 
Show. 

 
 

§ 137 Jakt 
a) Jeanette ställde frågan till styrelsen om klubben skall anordna ett A-prov eller ett mästerskap 

2023? 
Beslut: Styrelsen beslutade att utarbeta en proportion till LRK fullmäktige att A-prov 
avslutas efter 2023 och att under en helg i stället anordna ett rasmästerskap med B-prov 
ena dagen och ev. WT nästa dag.  
 

b) Angående kommissariecertifieringen informerar Jeanette att det i dagsläget är osäkert om 
det hinner bli klart 2023, troligtvis kommer det att startas från 2024. Bengt Nordenmark 
kommer att kunna utbilda 1–2 kommissarier i varje region. 
 

c) Jeanette informerade om träningsjakten 2023. Utbildningen omformas till praktisk utbildning 
av apportörer för att bl.a. locka nya deltagare. 
 

d) Jeanette informerade att den nya informationspärmen för jaktansvariga i regionerna är klar. 
Beslut: Styrelsen beslutade att trycka upp 15 exemplar av informationspärmen. 
 
 

§ 138 Utställning:  
a) Agnes informerade att utställningslistan publiceras på hemsida och webben. 



 
b) Utställningskommittén arbetar med planeringen av Club Show 2024. 

 
c) Agnes informerade att det är väldigt få regioner som ansökt om Club Show 2025. 
 

 
§ 139 Mentalitet 
Ingegerd informerar att FBR -arbetet pågår och att efterfrågan på platser tyvärr är betydligt 
större än tillgången 
 
 
§ 140 Utbildning 
a) Ulla-Britt informerar att den digitala funktionärsträffen som hölls den 22 november via 

Teams var mycket lyckad. 
 
b) Ulla-Britt informerade att instruktörsutbildninen för grundutbildning, valputbildning samt 

allmänlydnad pågår fram till maj 2023. 
Beslut: Styrelsen uppdrog till Ulla-Britt att, till kommande styrelsemöte den 28-29 januari 
2023, skapa en mall där det tydligt framkommer vad varje utbildning innehåller och om 
förkunskaper krävs. 
 

c) Ulla-Britt informerade att Väla lägret 2023 är bokat. En skriftlig utvärdering från Väla lägret 
2022 överlämnades till styrelsen.    

 
d) Ulla-Britt informerade att hon påbörjat arbete med en instruktionspärm till samtliga 

utbildningsansvariga i regionerna. 
 

 

§ 141 Klubben  
 

a) Det har inkommit en korrekt motion som Lena Karlsson kommer att besvara. 
 

b) Gutelabben har startat upp igen och inkom med en fråga om vem som fick delta i deras 
aktiviteter. 
Beslut: Styrelsen beslutade att det i första hand är medlemmar i Labradorklubben men om 
man inte fyller alla platsen så skall de i första hand erbjudas andra retrieverraser. 
 

c) Reduca är ett företag som via SKK erbjuder föreningar molnbaserade tjänster för att 
underlätta det administrativa arbetet i klubbarna. 
Beslut: Styrelsen beslutade att Kari fick uppdraget att undersöka om detta var något för 
Labradorklubben. 
 

d) Årets verksamhetsberättelser från de olika kommittéerna skall skickas till sekreteraren 
senast den 31/12-2022 utom redovisningar av siffror som skall vara sekreteraren tillhanda 
senast 20/1-2023 

 
e) Bosse redovisade underlaget för budget 2023 samt underlaget för verksamhetsplaneringen 

2023. 
 

f) Ingegerd informerade att planeringen inför Stockholms Hundmässa pågår för fullt. 



 
 
 
 

§ 142 Regionerna 
Styrelsen diskuterade ett tema till regionträffen. Förlaget var det skulle kunna anordnas någon 
form av workshop kring RAS. 
Beslut: Styrelsen beslutade att temat för regionträffen är RAS.   
 
 
§ 143 Information 
Ann-Charlotte ”Lotta” informerade om att hon jobbar med information på sociala medier och att 
ett informationsbrev till regionerna precis skickats ut. 
 
 
§ 144 Övriga frågor 
Eva Zetterdahl redovisade gruppens arbete med stamtavleboken samt ett förslag på fram och 
baksida. Det är 162 hundar som är med i boken och förhoppningen är att den skall distribueras i 
samband med Club Show 2023. 
Beslut: Styrelsen beslutade att fastställa förslaget på de bilder gruppen föreslog som fram- 
respektive baksida på stamtavleboken. Vidare beslutade styrelsen att 200 exemplar skulle 
tryckas upp. 
 
 

       § 145 Kommande möten  
Styrelsemöten 28–29 januari samt 1-2 april 2023 i Upplands Väsby. LRK Regionmöte /Fullmäktige 
18–19 mars i Upplands Väsby.  
 
 
§ 146 Mötets avslutande 
Ordförande tackade och avslutade mötet 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------              -------------------------------------------------------- 
Ordförande Anders Dillström                                       Sekreterare Kari Sundqvist 
 
 
 

 
-------------------------------------------------------- 
Justerare Bo Norling 


