Labrador retrieverklubben
1/2022
Protokoll ordinarie styrelsemöte
2022-02-05
Scandic, Upplands-Väsby
§§ 169-183
_________________________________________________________________________________
Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Lena Karlsson, Jeanette Nordgren, Ingegerd Wikström
(Suppleant 1), Eva Zetterdahl kom till §177. Från valberedningen Monica Damell Modin och Katarina
Ramberg
I Jan Garps frånvaro träder Ingegerd Wikström in som röstberättigad ledamot.
Frånvarande: Jan Garp, Ulrika Hellman, Ulla-Britt Östman (Suppleant 2), som deltog via telefon under
§179
_________________________________________________________________________________

§ 169 Mötets öppnande
Ordförande Anders Dillström öppnade mötet.
§ 170 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Ingegerd Wikström
§ 171 Val av justerare
Att tillsammans med Ordförande justera protokollet utsågs Lena Karlsson
§ 172 Fastställande av dagordningen
Utsänt förslag till dagordning godkändes. Med tillägg av en övrig fråga under punkten avel och
en övriga fråga Katarina Ramberg.
§ 173 Skrivelser – in/utgående
Förteckningen över in/utgående skrivelser genomlästes och lades till handlingarna.
§ 172 Föregående styrelseprotokoll - Uppdrag från tidigare styrelsemöten
Styrelsen gick igenom föregående protokoll och lade detta till handlingarna. Vi diskuterade
formalia kring frånvarande styrelsemedlemmar.
§ 173 Noterade AU-beslut
Arbetet med stamtavleboken kan börja med den budget som finns.
§ 174 Ekonomisk rapport
a) Bo redogjorde för bokslutet för 2021. Revisionen har godkänt resultatredovisningen.
Labradorfonden förvaltas av styrelsen, likaså kassan för de två vilande regionerna. Information
om Labradorfonden finns på hemsidan. Klubbens ekonomi är fortsatt stark. Styrelsen beslutar
att föreslå att balansera resultatet i ny räkning.
b) Ekonomiska rapporten för januari redovisades.

§ 175 Avel
a) Styrelsen beslutar att hanhundslistan ska finnas med i fullmäktigehandlingarna.
b) Uppfödarutbildning diskuterades. Förslag: Forma en Webutbildning med fysisk
uppföljning en gång om året. Anders försöker fånga upp uppfödare via SKK. Hur används
jaktproven som avelsinstrument?
c) Ett webinar med föreläsning av Moa Persson har efterfrågats. Lena får i uppdrag att med
hjälp av Jan Garp arbeta vidare med frågan.
d) Vi önskar genomföra RAS-konferensen även i år. Därefter kanske vartannat år.
e) Rapport från RAS-konferensen. Många positiva reaktioner. Håkan Dahlin var mycket bra
som moderator. Föreläsarna var också mycket bra och väckte stort intresse.
Uppfödarträffar önskas.

§ 176 Jakt
Ett A-prov planeras 2022. Förfrågan till Skårsjö, men det blir antagligen Gesta, Strängnäs även
2022.
Träningsjakt genomfördes med 8 deltagare. Varje deltagare hade en mentor.
Ingen har anmält intresse för att ordna ett ordinarie B-prov än. Ny uppmaning skickas ut med
kommande regionbrev, på hemsidan och FB för både B-prov och WT-mästerskap.
Hur får vi med jaktlabradorägare i Labradorklubben?
Jeanette kommer att delta vid något avelskommittémöte.
§ 177 Utställning/Exteriör
Info från SSRK:s funktionärsträff: Fortsatta exteriörbedömningar kommer att erbjudas 2 år
framåt.
Club Show 2023 flyttas till 4 juni i Söderköping. Möte med region Skåne inför Club Show 2022
kommer att genomföras under februari månad. Önskemål om Club Show 2024 i Skaraborg har
skickats till SSRK. Arbetet med Stamtavleboken har på börjats. Kommittén består av Katarina
Ramberg, Jessica Björling, Eva Zetterdahl, Margot Engström och Jörgen Norrblom. AU-beslut på
att boken ska tryckas. Annons kommer att finnas i Labradoren 1. Stamtavleboken kommer att
bestå av svenskägda hundar. Region Östergötland har ansökt om anatomikurs i april.
§ 178 Mentalitet
Styrelsen önskar att anmälningar till FB-R sköts som hittills. Fler beskrivarteam behöver utbildas
SSRK håller i utbildningen. FB-R är ett viktigt avelsinstrument. Likaså BPH.
§ 179 Utbildning
Ulla-Britt deltar via telefon under denna punkt. Kommittén har haft ett antal möten och föreslår
att Välalägret genomförs som ett för nybörjare och ett för mer avancerade. Provledarutbildning
med 6 deltagare planeras till i april. Lise-Lott Hermansson i söder, Anders Hallgren i norr.
Sökande måste vara kvalificerade för att utbildas. Instruktörsutbildning, ny+ uppfräschning. Enkät
till utbildningsansvariga. Brev till utbildningsansvariga är på väg. Någon från varje region ska
utbilda en kommissarie.
§ 180 Klubben
a) Inför fullmäktige: Intentionen är att ha ett fysiskt möte. Beslut fattas i slutet av vecka 6.
Genomgång av handlingarna, som delegaterna ska ha tillhanda 3 veckor före mötet.
Handlingarna ska finnas klara till styrelsen 11 febr. Styrelsen fattade beslut om att skicka ut

handlingarna till delegaterna digitalt. Handlingarna kommer att finnas upptryckta vid
Fullmäktigemötet.
SKK höjer milersättningen till 31 kr/mil, vilket innebär att det uppstår en lönekostnad för
klubben och skatt för funktionären. Styrelsen föreslår att ersättningen under 2022
fortsättningsvis ska vara 18.50 kr/mil. Styrelsen avser att planera en höjning inför 2023.
b) Planering av regionmötet: Inledning av Anders; kommunikation mellan regionerna och HS.
Styrelsen presenterar sig för att knyta kontakt med ”sin” region. Goda exempel från t ex
Östra. Förslag på vad var och en i styrelsen kan bidra med skickas in under v. 8 20 feb.
Förslag utifrån skickas också in. Lars Ramberg tillfrågas om att presentera Föreningsteknik.
Diskussionspunkter: Hur får man medlemmarna att engagera sig? Enkla tips och utbildning.
Förväntningar på HS Enkla tips och idéer.
§ 181 Regionerna
Regionerna har problem med att rekrytera styrelser, vilket ställer till det för verksamheten.
Hur gör vi för att engagera fler medlemmar för styrelsearbete?
Alla styrelser bör utbildas i föreningsteknik. Förslag: Ordförandeträffar, funktionärsträffar.
Diskussionen fortsätter.

§ 180 Information
a) Hemsida: Marita behöver få in uppgifter för uppdateringar.
b) Tidningen
Labradoren 1 blir ett bra nummer med bl a en lång artikel om Kalle Jönsson och
Klimpen som cyklade från Smygehuk till Treriksröset.
c) Sociala medier
Vi behöver söka nya vägar på sociala medier.
§ 181 Övriga frågor
a) Katarina lämnar in 4 olika kassetter som har skickats till Katarina från Ing-Marie Hagelin med
föreläsningar. Dessa bör överföras digitalt. Kassetterna innehåller föreläsningar av Mrs
Broadley, Mrs Saunders, Mary Roslin-Williams och en okänd från -70-talet. Anders tar ansvar
för att kassetterna överförs digitalt.
b) 4 beachflaggor med LRK-loggan införskaffas.
c) Frågan om ett medlemskap i SSRK: Styrelsen anser att LRK ska fortsätta vara en egen klubb.
§ 182 Kommande möten
18 mars kl 17.00
§ 183 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet
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