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Labrador retrieverklubben

Regionbrev 4, 2019
Hej!
Julen är snart här och inom någon vecka dimper vår fina klubbtidning ned i brevlådorna med
massor av läsning och fina annonser. Det är alltid något att se fram emot!
Vi har också vår regionträff och fullmäktige helgen 21–22 mars 2020 att se fram emot!
Inbjudan kommer senast i början av januari. Vi kommer att behöva era anmälningar till den
10 februari.

Information från klubbens kassör:
Krav för regionbidrag
För att den fasta delen av regionbidraget (4 000 kr) ska erhållas finns krav utöver de vanliga
formella kraven om inskickande av protokoll och verksamhetsplan/berättelse. Dessa är att
regionen varje år ska genomföra minst en jaktlig aktivitet (ex. B-prov, WT eller prova-på-jakt)
och en utställningsaktivitet (ex. inofficiell utställning eller ringträning). Under 2019 har vi
utgått från att alla genomför dessa två basaktiviteter, och betalat ut utan kontroll. Inför 2020
kommer HS att granska verksamhetsberättelsen från regionen noga för att se att
aktiviteterna har genomförts.
Inför regionmötet
För många regioner är det svårt att hitta funktionärer till styrelse, valberedning och revisorer.
Om ni inte redan haft kontakt med valberedningen är det hög tid att ta denna för att
förbereda valen inför 2020. Om det är svårt att hitta tillräckligt många funktionärer kan det
vara bra att känna till att stadgarna tillåter att man har en ganska liten styrelse.
Minimibemanningen är ordförande + 4 ledamöter. Suppleanter finns det inget krav på, utan
det beslutar regionmötet om man ska ha eller inte.
Tänk också på att det formellt är valberedningen som föreslår mötesordförande på
regionmötet, inte sittande styrelse. Ge också revisorerna god tid att granska handlingar och
räkenskaper. Och så vill HS ha protokoll från regionmötet, konstituerande styrelsemöte samt
budget, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan så snabbt som möjligt, helst före mars
månads utgång. Lycka till med regionmötet!
--Vi har också noterat att flera regioner både i tidningen och på sina hemsidor saknar uppgifter
om viktiga styrelseposter i styrelsen. Det måste i varje styrelse finnas uppgift om vem som
gör vad, så att våra medlemmar ska veta vem de ska vända sig till i olika frågor.
---
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Vi saknar protokoll från flera regioner. Enligt stadgarna ska inte bara årsmötesprotokollet
skickas till HS, utan det gäller alla styrelsens protokoll förda vid sammanträden. I stadgarna
står det också att regionen ska hålla minst fyra (4) styrelsemöten per år.
--Tidningen Labradoren – nästa manusstopp är den 25 januari.
--Det är tyvärr ingen region som vill anordna WT-mästerskapet 2020. Om någon ändrar sig, hör
genast av er till jaktansvarig. Det finns fortfarande möjlighet att arrangera ordinarie B-prov i
alla klasser nästa år. Ansök senast den 31 december.
--Helgen 14–15 december står huvudstyrelsen för montern på Stockholm Hundmässa. Kom
gärna förbi och besök oss om ni är där! Montern på MyDog 3–6 januari arrangeras som
vanligt av Labväst.
---

Slutligen: ett stort tack för detta år och en riktigt God Jul och Gott Nytt År önskar vi i
Labrador retrieverklubbens huvudstyrelse!

Camilla Kretz
Informations- och regionansvarig
Tf Sekreterare
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