
 
 
 
 
 
 
Labrador retrieverklubben     2/2023 
Protokoll ordinarie styrelsemöte    2023-01-28/29 
Scandic Hotell, Upplands Väsby                         §§ 8–26                            
_________________________________________________________________________________  
Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Lena Karlsson, Agnes Hellman och Ingegerd Wikström 
Frånvarande: Kari Sundqvist, Ann-Charlotte Larsson, Jeanette Nordgren, Ulla-Britt Östman och 
Solveig Gyring 
_________________________________________________________________________________  
 
 

§ 8 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade välkommen och öppnade dagens möte 
 
§ 9 Val av justerare 
Att tillsammans med mötets ordförande justera protokollet utsågs Agnes Hellman 
 
§ 10 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes med följande tillägg, motioner och förtjänsttecken tas upp 
under punkt 17, Fullmäktige. 

  
§ 11 Skrivelser – in/utgående  
Förteckningen över in/utgående skrivelser genomlästes och lades till handlingarna, efter beslut 
om att skrivelse från Värmland och Labväst tas upp under punkt 12. 
 
§ 12 Föregående styrelseprotokoll.  
Styrelsen gick igenom föregående protokoll, som lades till handlingarna efter rättelse av punkt 
136b från protokollet i november;  2000 hälsoenkäter har skickats ut. 
Styrelsen gick igenom protokollet från 11 januari. Bosse undersöker, hos SKK, vart  
pengarna till Dan Ericssons minnesfond ska skickas och när. Protokollet lades sedan till 
handlingarna. 

 
 
§ 13 Noterade AU-beslut  
AU har haft ett möte den 14 december 2022 ang förskott till start av Gutelabben. 
Beslut: Styrelsen lägger, med godkännande, beslutet till handlingarna. 

 
§ 14 Ekonomisk rapport 
Ekonomin är god och under kontroll 

 



§ 15 Avel 
• Föredrag fullmäktige: Irene Berglund föreläser om genetik ca 2 h. Lördag em under 

regionträffen. 
• Hälsoenkäten: Webropol har gjort ett bra jobb med enkäten. Mellan 1900 och 2000 

enkäter skickades ut. Hittills har ca 950 svarat. 
• Populationsuppdelningen i framtiden.  Hur gör vi när Jörgen och Anita Norrblom inte orkar 

längre? Det är bara Labradorklubben som har gjort en populationsuppdelning. Lena 
kontaktar SKK och tar upp frågan om hur vi ska göra i fortsättningen.  

• RAS Presentation på årsmötet och med diskussioner. 
• Uppfödareutbildning.  Vi går vidare med uppfödarträffar med olika teman, fysiska eller 

digitala. Avelskommittén jobbar vidare med frågan. 
• Övriga avelsfrågor. På förkommen anledning går vi ut på hemsidan och vädjar till att 

hundar med misstänkt RD obduceras. Ekonomisk stöd kommer att utgå från  
Labradorfonden. 

§ 16 Jakt 
Inga ärenden. 
 
§ 17 Utställning:  
• Uppdaterade rasstandarden :  Agnes svarar att vi inte har några invändningar. 
• club show 2023-06-04 Söderköping. Planeringen är i fas, annons i tidningen. Annons även 

på engelska 
• Club show 2024 Skaraborg Lotta och Agnes planerar.  
• Region Skåne ställer in sin anatomi- och bedömningsutbildningen.  
• Övrigt: Kommittén ser över och uppgraderar domarförteckningen.  

 
 

§ 18 Mentalitet 
Ingegerd informerar att SSRK har hållit ett Teamsmöte kring FBR -arbetet, som hon deltog. 
Frågan är hur vi kan få fram fler funktionärer. Det finns bara 12 beskrivare i Sverige. 
 
 
§ 19 Utbildning 

Ulla-Britt har skickat underlag för punkter att diskutera på mötet: 
o Provledarutbildning för B-prov: HS beslutar att Labradorklubben inte ska genomföra 

egna Provledarutbildningar, då detta primärt är en fråga för SSRK. Kontakt tas med 
SSRK HS angående inbjudan av rasklubbar vid sådan utbildning. 

o Förslag till blankett för anmälan till kurs godkänns av HS. Blanketten bör läggas på 
hemsidan. 

o Styrelsen har tagit del av utbildningsansvarigs förslag till utbildning, kursplaner osv 
och har inget att erinra kring innehållet. Som kurslitteratur ska en eller max 2 böcker 
användas. Övriga böcker läggs i en litteraturlista. Några kompletteringar till denna 
föreslås,  

o Styrelsen ger Bosse i uppdrag formulera ett svar i anslutning kring diskussionen kring 
instruktörsutbildning och Brush Up. 

 

 
 
 
 



§ 20 Klubben  
 

Vi kommer att beställa nytryckning av broschyren Labrador retriever. Styrelsen gick igenom och 
redigerade den förra. 

 
§ 21 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.   
 
 
§ 22 Information 
• Vi har fått en ny annonsör till Labradoren: Hundvänliga hotell.  
• Annons om ungdomsstipendiet ska in i Labradoren, viamedlemsbrev och Facebook.     Lotta 

deltog via via telefon. 
 
§ 23 Regionträff 

 
• Start 9.30  
• PP presentation av respektive område, skickas in till Anders senast 25 februari. 
• Presentation av och arbete med RAS. 
• Föreläsning om genetik 
 
§ 24 Fullmäktige 
• Budgetförslag 
• Hälsoenkäten 
• Genomgång av handlingarna 
• Propositioner: A-prov:  Skrivningen diskuterades, styrelsen ställer sig bakom den.  
• Framtida former för genomförande av jaktliga mästerskap: Styrelsen ställer sig bakom 

förslaget. 
• Förslag på förtjänsttecken: Styrelsen tillstyrker att tilldela en medlem från Östra regionen och 

en från Västmanland förtjänsttecken. 
• Styrelsen tillstyrker motionen om Optigen. Lena formulerar en motivering och skickar till 

Kari.  
• Efter framställandet från en medlem framför SSRK HS i skrivelse från 2023-01-25 som sin 

synpunkt att inlämnade motioner till LRK fullmäktige som avvisats då de saknade 
underskrifter borde tas upp på nytt. Samråd i ärendet hade skett med medlem i SKKs 
föreningskommitté. Styrelsen konstaterar att de anvisningar som SKK har kring årsmöten 
(finns på deras hemsida) kräver underskrift från samtliga motionärer. Någon ändring av 
tidigare beslut är därför inte aktuell. 

 
       
 
 § 25 Övriga frågor  

Labradorbroschyren redigeras och trycks upp i 1000 ex. 
 
 
 
 
 
 

about:blank


 
 
§ 26 Nästa möte 
Fredagen 17 mars kl 17.00 inför Fullmäktige. 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------              -------------------------------------------------------- 
Ordförande Anders Dillström                                       Protokollförare Ingegerd Wikström 
 
 
 

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


