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Regionbrev 1, 2022 

Årets första regionbrev innehåller en del information till er.  

 

Fullmäktige 2022 

Söndagen den 20 mars är det Fullmäktige på Scandic i Upplands Väsby och efter två år av 

pandemi så tror jag att jag talar för alla att vi längtar efter att träffas och diskutera viktiga 

punkter fysiskt tillsammans på ett och samma ställe.  

Vår kassör Bosse har skickat ut inbjudan till er med anmälningsblankett. Anmälan har gått ut 

men har ni ännu inte anmält er så gör det idag! Viktigt att ni skickar de personer till 

fullmäktige som ni har rätt att skicka så att vi blir fulltaliga och att alla åsikter kommer upp 

och blir hörda.  

 

Regionträff 2022 

Dagen innan Fullmäktige, lördagen den 19 mars samlas vi för en Regionträff tillsammans 

med styrelsen.  Platsen är samma som för Fullmäktige.  

Programmet kommer bland annat bestå av att knyta en första kontakt med den i styrelsen 

som är första kontakt med er region, allmän information från styrelsen, föreningsteknik, 

inspirerande exempel på bra aktiviteter samt välbehövlig tid att prata med varandra, 

regioner till regioner samt till styrelsen. Vi har ju inte kunnat träffas på två år. 

  

Funktionsbeskrivning FB-R och BPH 

Under stor del av Corona-pandemin har FB-R, funktionsbeskrivning retriever, och BPH, 

beteende och personlighet kunnat genomföras.   

För att sprida information om FB-R har FB-R-kommittén tagit fram en folder, som du också 

hittar på SSRK.se. Den kommer också att ligga på vår hemsida. Lägg den gärna på din regions 

hemsida.  

Beskrivare för FB-R hittar du på SSRK.se och beskrivare för BPH hittar du på SKK.se.  

Frågor: Kontakta Ingegerd Wikström  mentalitet.ansv@labradorklubben.se  

 

Utbildning 

Styrelsens utbildningsansvarige Ulla-Britt har skickat ut ett brev till er i regionerna med ett 

antal utbildningar som är planerade under första halvåret av 2022.  
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Provledarutbildning som kommer vara nu under våren, teori i mars samt praktik i april.  

 

Instruktörskurs blir av så snart vi får in tillräckligt med deltagare samt även en uppdatering 

för befintliga instruktörer.  

Sen är vi otroligt glada att kunna erbjuda er medlemmar ute i regionerna två stycken läger 

på Väla under 2022! Ett läger i augusti med ”prova-på” upplägg där ni som deltar får prova 

på olika inriktningar med era labradorer. I september anordnas en träningshelg med 

inriktning jakt på Väla.  

Passa på att anmäla er redan nu om ni är intresserade då platserna fort går åt! 

Information om anmälan finns på Klubbens hemsida samt i Labradoren nr 1/22 som 

utkommer i mars. 

 

Provverksamhet 2021 

Ingen region har anmält sitt intresse att anordna ordinarie B-provet eller WT mästerskapet. 

Hör av er till jaktprovsansvarige Jeanette på jakt.ansv@labradorklubben.se om ni vill 

anordna! Tänk på att ni kan ta hjälp av styrelsen samt en annan region om de är första 

gången ni anordnar proven. Eller varför inte gå ihop två regioner och anordna tillsammans? 

Styrelsen lämnar även ett ekonomiskt bidrag till den/de regioner som anordnar.  

 

Klubben 

Under rådande prishöjningar som förekommit på framför allt drivmedel så har SKK höjt sin 

milersättning till 31 kr/mil. Detta medför att de uppstår en lönekostnad och arbetsgivaravgift 

för klubben för domare och även för egna funktionärer om ni beslutar att höja 

milersättningen för dessa. Dessutom ska skatt dras för beloppet som överstiger 18,50 kr per 

mil. 

Styrelsen tog beslut på senaste styrelsemötet att föreslå fullmäktige att behålla den tidigare 

milersättningen på 18,50kr/mil för egna funktionärer under 2022. Från och med 2023 

planerar styrelsen för en höjning till SKKs ersättning.  

 

Regionmöten och regionpeng 2022 
Under februari månad är det standard att ni har era regionmöten. Jag hoppas att många av 

er har kunnat ha dem fysiskt och att ni har fått ihop bra personer till regionstyrelsen.  

Se över era dokument om det är så att ni missat att skicka in protokoll från era 

styrelsemöten under föregående år. Från regionmötet skall även verksamhetsberättelse, 
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verksamhetsplan samt ekonomirapport och protokollet skickas in till HS. Även en förteckning 

på era styrelseledamöter med kontaktuppgifter ska skickas in till kansliet.  

Efter att alla handlingar är inne kommer HS kassör Bosse betala ut regionpengen.  

 

Tidningen Labradoren 

Nu i dagarna går nummer 1 av Labradoren i tryck och kommer till er medlemmar i mitten av 

mars. I årets första Labradoren finns en väldigt fin artikel om Kalle Jönsson och Klimpen som 

cyklade från Smygehuk till Treriksröset.  

Vill ni i regionerna publicera en artikel från er verksamhet? - en kurs eller liknande, är det 

väldigt välkommet! Hör av er till redaktionen@labradoren.se  

Vår redaktör uppskattar alltid att få bilder av er. Har ni bilder från eran verksamhet med hög 

upplösning samt i stående format så skicka in den till Jessica på 

labradoren@labradorklubben.se 

Manusstopp för nr 2 är 25 april 2022. 

 

Ungdomsstipendiat 2021 

Labrador retrieverklubbens och Agrias Ungdomsstipendium kan sökas av ungdomar som 

ännu inte har fyllt 25 år. Kravet är att man är medlem i Labradorklubben, har ett stort 

intresse för rasen labrador retriever och som har en önskan att förkovra sig på rasen. 

Har ni en ungdom ute i er region så stötta dem till att söka!  Föregående år hade vi tyvärr 

inga sökande. 

Läs mera på Hemsidan under fliken Om klubben. Där finns även ansökningsblankett. 

Sista ansökan skall vara HS tillhandla senast den 31 maj 2022.  

 
 
 
Hälsningar från ett snörikt Norrland 
// Ulrika 
Informations och regionansvarig HS 

mailto:redaktionen@labradoren.se
mailto:labradoren@labradorklubben.se

