
 

 

Labrador retrieverklubben   2/2021 

Protokoll fört vid styrelsemöte  2021-03-14 

Telefonmöte   §§ 37-63 

 

________________________________________________________________ 

Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Ulrika Hellman, Eva Zetterdahl, Lena Karlsson, 

tjänstgörande suppleanter Ingegerd Wikström och Ulla-Britt Östman samt Solveig Gyring, kansliet 

Meddelat förhinder: Jeanette Nordgren 

_________________________________________________________________ 

 

§ 37. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

§ 38. Val av justerare 

Att justera protokollet tillsammans med ordföranden valdes Bo Norling 

§ 39. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med ett tillägg under övriga frågor 

§ 40. Föregående protokoll 

Föregående protokoll (1/2021) är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till 

handlingarna. Vi valde att ändra § 11 till (verksamhetsberättelsen) 2020 och § 14 styrelsen föreslår 

fullmäktige att besluta. 

 

SKRIVELSER 

§ 41. Skrivelser 

In- och utkommande post 1/2-21–12/3-21 bifogas detta protokoll 

 

UTSTÄLLNING 

§ 42. Club Show 2021 

Föredragande: Eva Zettedahl 

Arrangören för Club Show 2021 är Östra som på grund av coronapandemin tvingas flytta fram 

evenemanget. Eva har hos SKK ansökt om att förflytta Club Showen till den 11 september samt att en 

ny plats är föreslagen till Skokloster. 

 

§ 43. Övrig information utställning 

Föredragande: Eva Zettedahl 

Ny domare behöver utses för club show 2022, då denne tackat nej. Budget ska upprättas och 

presenteras för HS 

Flera regioner har ansökt om att få arrangera exteriörbedömning. De skall först gå genom 

utställningsansvarige för att få godkänt och alla bedömningar måste uppfylla det aktuella regelverket 

som är beslutat av SKK på grund av pandemin.  

 



 

 

EKONOMI 

§ 44. Ekonomirapport 

Föredragande: Bo Norling 

Ekonomin är god i klubben. Det som Bo kan kommentera är att intäkterna på medlemsavgifter är 

lägre än samma period tidigare år trots samma medlemsantal i klubben. Vår medlemshanterare 

Margot är tillfrågad om att undersöka en eventuell orsak. 

 

LABRADORFULLMÄKTIGE 

§ 45. Avstämning inför fullmäktige 

Föredragande: Bo Norling 

Fullmäktigehandlingar har gått ut till alla delegater och SKK skall skicka ut en kallelse med inbjudan i 

god tid innan fullmäktige. 

 

AVEL 

§ 46. Osteochondros i bogleden 

Föredragande: Lena Karlsson 

Lena informerar styrelsen om Osteochondros efter ett mejl från en medlem. Kommittén har tagit 

detta vidare för diskussion om eventuella åtgärder.  

§ 47. Övrigt information avel 

Föredragande: Lena Karlsson 

En del mejl inkommer från personer som inte är medlem i klubben om olika avelsfrågor. För att få 

svar efterfrågas medlemsnummer. Labradorklubben värnar om vår ras och våra medlemmar får 

gärna svar på sina frågor, men servicen ska inte omfatta icke-medlemmar. 

 

UTBILDNING 

§ 48. Väla lägret 

Föredragande: Ulla-Britt Östman 

Ulla-Britt Informerade om Väla lägret. Styrelsen tackar för informationen 

§ 49. Specifikation av utbildningar 

Föredragande: Ulla-Britt Östman 

Underlag för specifikation för provledarutbildning har tagits fram och skall kontrolleras för att sedan 

godkännas av HS och därefter förmedlas ut till regionerna. 

§ 50. Provledarutbildningen 

Föredragande: Ulla-Britt Östman 

Dokument på krav för att gå utbildningen skall sammanställas tillsammans med SSR. 

§ 51. Instruktörsutbildning 

Föredragande: Ulla-Britt Östman 

Diskussion om upplägg för instruktörsutbildningen. 

Styrelsen beslutar att genomföra en instruktörsutbildning även 2021 samt en uppdatering av redan 

utbildade instruktörer. 

 



 

 

§ 52. Kommittén 

Föredragande: Ulla-Britt Östman 

Ulla-Britt informerade styrelsen om kommitténs arbete. Ellinor Månsson och Lotta Larsson finns kvar 

i kommittén även i år. Styrelsen tackar för informationen. 

 

JAKT 

§ 53. Övrig information jakt 

Jaktansvarige var ej medverkande på mötet. 

 

MENTALITET 

§ 54. Övrigt information mentalitet  

Föredragande: Ingegerd Wikström 

Arbetet fortskrider inom kommittén. 

 

KLUBBEN 

§ 55. Regiontillhörighet för Gutelabben och Norrlabben 

Föredragande: Bo Norling 

Styrelsen diskuterar om vart medlemmarna i de regioner som skall läggas vilande skall tillhöra.  

Information om att man kan välja regiontillhörighet ska skickas ut tillmedlemmarna via mail.  

Styrelsen beslutar att de berörda medlemmar som var del av de vilande regionerna skall tillfrågas om 

vilken region de vill tillhöra. 

 

INFORMATION 

§ 56. Facebook 

Föredragande: Ulrika Hellman 

Uppdateras med ny information löpande 

§ 57. Hemsidan 

Föredragande: Ulrika Hellman 

Uppdateras med ny information löpande 

§ 58. Tidningen Labradoren 

Föredragande: Ulrika Hellman 

Styrelsen beslutar att informationsansvarig får i uppdrag att meddela redaktören att hon meddelar 

medlemsansvarige inför varje tidningsutskick så att aktuell medlemslista med adresser sänds till 

tryckeriet. 

§ 59. IT Ansvarig 

Föredragande: Ulrika Hellman 

Styrelsen beslutar att adjungera Marita Björling som IT-ansvarig. 

 

 

 



 

 

§ 60. Övrigt information 

Föredragande: Ulrika Hellman 

En insats kommer påbörjas för att behålla medlemmar i klubben i form av en liten gåva för de som 

väljer att förnya sitt valpmedlemskap. Förslaget arbetas vidare på för att verkställas under april. 

 

§ 61. Övriga frågor 

Föredragande: Anders Dillström 

Royal har skickat ut ett mejl där de vill bjuda in uppfödare till ett webbinarium. Anders tar detta 

vidare.  

§ 62. Kommande möten 

Konstituerande möte 27/3 direkt efter fullmäktige  

§ 63. Mötets avslutande 

Ordförande tackar för ett bra och informativt möte och förklarar mötet avslutat. 

 

 

Ulrika Hellman  Justeras: 

 

Ersättare till Tf Sekreterare  Anders Dillström  Bo Norling 

Ordförande   Justerare 


