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Regionbrev 1, 2020 

Hej och god fortsättning på det nya året! 
 
Snart är det dags för regionernas årsmöten/regionmöten. Här kommer några viktiga punkter 
att tänka på både före och efter mötet: 

• Det är viktigt att ha en aktuell medlemsförteckning med på mötet för att både kunna 
stämma av röstlängden och inte minst för att kontrollera att nyinvalda medlemmar i 
styrelsen verkligen är medlemmar i LRK. 
 

• Tänk också på att ha regionstadgarna tillgängliga under mötet. All information finns på 
LRK:s hemsida under ”Dokument/länkar”. Under fliken ”Din region/Internt för 
regionerna” finns också en blankett som kan användas för omedelbar justering av 
personval till den nya styrelsen.  
 

• Efter regionmötet ska avgående styrelsemedlemmar informera sina efterträdare på 
de olika posterna om vad som gäller för aktuell befattning i styrelsen, det är särskilt 
viktigt för ordförande-, kassörs- och sekreterarposterna.  
 

• Enligt fullmäktigebeslut utgår regionbidrag med 4 000 kr + 15 kr per medlem. För att 
regionbidraget ska betalas ut gäller att: 

1) verksamhetsberättelse med balans- och resultatredovisning, verksamhetsplan 
och budget skickas in till huvudstyrelsen inom tre veckor efter årsmötet 

2) protokoll från regionernas styrelsemöten skickas in löpande under året 
3) regionerna årligen genomför minst en jaktlig och en utställningsaktivitet 
4) regionerna har en egen hemsida med basinformation, bl.a. kontaktuppgifter 

till styrelsen. 
I samband med årets utbetalning kommer förra årets verksamhetsberättelse att 
nagelfaras för att se att villkoret uppfylldes 2019. 
 

• Uppgifter om den nya styrelsens sammansättning samt aktuell namn- och 
postadresslista samt e-postadresser skickas snarast möjligt efter mötet till 
* huvudstyrelsens sekreterare sekr@labradorklubben.se 
* kansliet kansli@labradorklubben.se 
* Labradorens redaktör labradoren@labradorklubben.se. 

 
En inbjudan har skickats till alla regioner om deltagande i Regionträffen och 
Labradorfullmäktige 21–22 mars. Anmälningarna ska vara sekreteraren tillhanda senast den 
10 februari. 
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Tidningen Labradorens manusstopp 2020 är som följande: 

nr 1  25 januari  
nr 2  25 april  
nr 3  25 juli  
nr 4  25 oktober 

Tänk på att bilder som skickas till tidningen ska ha god kvalité och vara ”högupplösta”. Skickar 
man bilder direkt från mobilen blir de ofta lågupplösta eftersom mailprogrammen försöker 
”spara utrymme”. 
 
Hjälp oss sprida information om Uppfödarträffarna i februari/mars! Jag bifogar annonsen 
igen, den ska läggas ut på era hemsidor och facebook-sidor. 
 
Region Halland är som ni känner till vilande sedan några år tillbaka. Innan huvudstyrelsen tar 
beslut om att definitivt lägga ned regionen vill vi höra med er i angränsande regioner om ni 
fått signaler om det finns intresse för att starta upp regionen igen. Hör i så fall av er till 
huvudstyrelsen. 
 
 

Viktig information från vår kassör 
Pengar att söka 
Tänk på att HS har möjlighet att hjälpa regionen med bidrag till något projekt eller utbildning 
som ni planerar, men har svårt att finansiera. Kontakta vår kassör så får ni veta om det är 
möjligt i ert fall och hur det går till. 
 
Försäkring 
Alla regioner har en ansvars- och sakförsäkring genom Svenska kennelklubben. Avgiften för 
detta betalas av HS. Bra att veta om det inträffar någon olycka i samband med kurser, prov 
eller utställning. Även resor som deltagare och funktionärer gör från- och till verksamheter 
som anordnas av regionen ingår. Vi kommer att dela ut försäkringsbrev och berätta mer vid 
regionträffen den 21 mars. 
 
Bidrag för att anordna "mästerskap" 
För att stödja och uppmuntra regioner att ta på sig nationella arrangemang har styrelsen 
avsatt pengar i budgeten. Fr.o.m 2020 utgår följande stöd:  

• Cert-utställning 30 000 kr,  

• WT-mästerskap 10 000 kr,  

• ordinarie B-prov alla klasser 20 000 kr,  

• Labradormästerskapet 20 000 kr.  
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Vi har ännu ingen som tagit på sig WT-mästerskapet eller B-provet i år. Det är dock inte för 
sent att söka arrangemang och pengar, men det är hög tid. Kanske något för din region? 
 
 
Det var mycket information på en gång! Hör av er till mig om ni har några funderingar på 
innehållet, eller direkt till huvudstyrelsens kassör Bo Norling kassor@labradorklubben.se om 
du har frågor om ekonomi. 
 
 
Väl mött på Regionträffen och på Fullmäktige! 
 
Camilla Kretz 
Informations- och regionansvarig samt tf sekreterare 


