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Labrador Retrieverklubben                         2/2016     

Protokoll fört vid styrelsemöte                        2016-03-03    

Telefonmöte                                                                 §§ 47-62

                       

_________________________________________________________________________________ 

Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Anders 

Hallgren, Lena Karlsson, Håkan Dahlin, suppleanterna Ulrica Briving Samuelsson och Ingvor 

Eriksson.    

 

§ 47 Mötets öppnande                

Ordföranden Dan Ericsson hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.  

§ 48 Val av justerare                                                                                                                             

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Anders Hallgren.                                                                                            

§ 49 Fastställande av dagordning                                                                                                                        

Dagordningen fastställdes med en ändring under JAKT samt ett par tillägg under Inkommande 

skrivelser. 

 

§ 50 Föregående mötesprotokoll 1/2016 

Protokoll nr 1/2016 är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. En justering av en siffra gjordes i 

originalprotokollet, där en siffra hade blivit fel, (2015-01-23-24 ändrades till 2016-01-23-24).  

   

SKRIVELSER 

§ 51 

 Inkomna  

    Från SKK 

         Rapportera in ny styrelse 

   Info om hundars beteende 

         Disciplinnämndens beslut 108/2015 

  Disciplinnämndens beslut 109/2015 

  Disciplinnämndens beslut 111/2015 

  Disciplinnämndens beslut 120/2015 

  Inbjudan indexutbildning 16 april 2016, anmälan senast 29 mars 

Auktorisationer exteriördomare 

Rutiner för tillämpning av SKK:s SRD 

Nyheter från SKK:s utställningskommitté 

Från SSRK                                                                                                                                                                                                                  

Ändring av datum, stewardutbildning 9-10 april 2016 

Protokoll HS möte 21-22 november 2015                                           

Bilagor till HS möte 21-22 november 2015 

Protokoll SJK 2015-11-09 

Protokoll UK/DUG Nr 6 2015-09-22 

Protokoll UK/DUG Nr 7 2015-10-08 

Protokoll FB-RK Nr 3 2015-10-14 

Protokoll FB-RK Nr 4 2015-10-21 

Protokoll FB-RK Nr 5 2015-10-28 

Protokoll RJK Nr 4 2015-09-22 

Protokoll RJ-K Nr 5 2015-10-20 

Protokoll TJ-K Nr 4 2015-10-07 

Arbetsgruppen för en framtida retrieverklubb 
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Inbjudan till Funktionärsträff 23-24 april 2016, anmälan senast 28 mars 

Inbjudan till Representantskapsmöte 14-15 maj 2016, anmälan senast 28 mars 

  Från Regionerna 

Protokoll från region Skåne 2015-03-25, 2015-09-07, 2015-10-05, 2015-11-16, 2016-01-04, 

2016-01-25, 2016-02-22, Adresslista  ny styrelse 

Protokoll från region Labväst 2016-01-14, Protokoll från årsmöte och konstituerande möte  

2016-02-14, Adresslista  ny styrelse 

         Protokoll från region Västmanland 2015-10-18, 2015-10-31, 2015-12-03  

  Protokoll från region Halland 2015-11-04, 2016-01-24  

  Protokoll från region Sörmland 2016-01-12, Adresslista ny styrelse 

         Protokoll från region Ö-Labben 2016-01-14 

  Från region Norrlabben, Protokoll från årsmöte och konstituerande möte 2016-02-21  

Region Gotland, Protokoll 2016-01-19, Årsmöteshandlingar, Protokoll från årsmöte 2016-02-13, 

Adresslista ny styrelse  

  Region Östergötland, Adresslista ny styrelse 

  Region Värmland, Adresslista ny styrelse 

  Protokoll från region Västerbotten 2015-02-26, (konst.möte) 2015-03-24, 2015-05-12,  

  2015-08-11, 2015-09-22, 2015-11-03, 2015-12-15, 2016-01-26  

  Från Övriga 

       SLU Framtidens djur 

   Pipeline Nordic, info om nya lokaler 

         Mail från G. Hultman ang. fullmäktigehandlingar 

     Utgående 

        Till SSRK 

        Yttrande över remiss domaransökan från S. Jobse 

        Yttrande över ansökningar till preparandkursen 2016  

        HS Protokoll 1/2016 

        Fullmäktigehandlingar 2016 

        Till Regionerna 

        HS Protokoll 1/2016 

        Regionbrev 1/2016 

        Fullmäktigehandlingar 2016 till alla anmälda delegater 

          Till Övriga 

         Fullmäktigehandlingar 2016 till revisorer och valberedning   

      

Inkomna och utgående skrivelser gicks igenom och diskuterades. Styrelsen har uppmärksammat att 

flera regioner skickar in sina protokoll till klubbens kansli för sent eller i klump vid årets slut. Detta är 

inte acceptabelt och regionerna ska återigen påminnas om vad som gäller, dvs att protokollen ska 

skickas in kontinuerligt under året. Det blir annars omöjligt för huvudstyrelsen att följa regionernas 

verksamhet under året. 

                

EKONOMI 

§ 52  Ekonomiska rapporter för januari 

Kassören gick igenom och kommenterade de ekonomiska resultat- och balansrapporterna för januari. 

Det kunde konstateras att ingenting speciellt hade inträffat under januari månad. Intäkter för 

Regionträffen har kommit in, men däremot ännu inte kostnaderna. 

 

§ 53  Rutiner vid byte av firmatecknare 

Ninni informerade om vad som gäller vid byte av firmatecknare och vad som ska finnas med vid det 

konstituerande mötet efter fullmäktige. Eftersom det kommer att ske ett byte på kassörsposten och det 

kan ta en viss tid innan alla handlingar är klara och undertecknade samt godkända av bank och 

plusgiro, erbjuder sig Ninni att i mån av behov hjälpa till med utbetalningar tills alla handlingar är klara. 
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UTBILDNING  

§ 54  Working Campen, beslut 

Ulrica informerade om att det till dags dato inkommit 21 anmälningar med betalning till Working 

Campen. Det är ett alldeles för lågt deltagande för att det ska vara möjligt att genomföra 

arrangemanget inom de ekonomiska ramarna. Styrelsen beslöt därför att ställa in Campen 2016. 

Beslutet var enhälligt. Beslöts att Ingvor omedelbart tillskriver ledningen för Ånnaboda och avbeställer 

bokningen samt begär att få en skriftlig bekräftelse på avbokningen. Besked om att Campen ställs in 

ska snarast möjligt läggas ut på hemsidan och på Facebook-sidan. Ulrica meddelar de som anmält 

sig, att Campen är inställd samt ser till att anmälningsavgifterna återbetalas så fort som möjligt. 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 

JAKT 

§ 55  Information om FB-R 

Ny information och nya regler angående FB-R har kommit från FB-R-gruppen. All information har lagts 

ut på hemsidan. Anders kommer även att skicka ut den nya informationen till regionerna och framhålla 

vikten av att så många funktionärer, beskrivare och testledare som möjligt utbildas.  

 

AVEL 

§ 56  Avelsfrågor 

Lena informerade om ett möte angående HD-avläsningarna som avhölls på SKK den 23 februari. I 

mötet deltog från LRK förutom Lena som avelsansvarig, ordföranden och vice ordföranden, samt Anita 

Norrblom från Kommittén för jaktavlad labrador retriever.  Från SKK deltog Ulf Uddman, Kerstin 

Hansson och Helena Skarp. 

Lena kommer att lämna en utförlig redogörelse för mötet i nr 2 av Labradoren. 

 

KLUBBEN 

§ 57  Labradorfullmäktige 2016, avstämning, avtackningar 

Genomgång av vilka uppgifter var och en har under fullmäktigemötet. Eftersom kassören inte kommer 

att delta i mötet blir det Ulrica som föredrar bokslutet. 

Lena och Anders åtog sig att pricka av delegater och övriga medlemmar och stämma av med aktuell 

medlemsförteckning. 

Katarina och Monica fick styrelsens uppdrag att ordna med avtackning av funktionärer, 

avgående styrelseledamöter, presidiet m.fl. 

 

§ 58  SSRK:s arbetsgrupp för en framtida retrieverklubb 

SSRK har bildat en arbetsgrupp för att utreda hur en framtida retrieverklubb i Sverige skulle kunna 

vara organiserad och medlemmarna har uppmanats att inkomma med synpunkter. Frågan 

diskuterades på Regionträffen i februari och kommer att tas upp till diskussion på Labradorfullmäktige. 

Ett möte mellan ordförandena i retrieverklubbarna för att diskutera frågan planeras också. 

 

§ 59  Avtackningar av kommittéerna 

Påpekades vikten av att kommittéansvariga före Labradorfullmäktige avtackar sina rådgivande 

kommittéer.  

 

INFORMATION 

§ 60  Labradoren 

Ingenting speciellt fanns att diskutera när det gäller medlemstidningen Labradoren. Ninni kommer att 

sköta faktureringen till annonsörerna efter årets första nummer. 
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§ 61  Övriga frågor 

a)  En förfrågan har inkommit från en medlem ang. försäljning i klubbens butik av broderade 

handdukar med labradormotiv. Styrelsen beslöt att för närvarande inte ta in handdukarna i 

sortimentet. Sekreteraren meddelar medlemmen styrelsens beslut. 

 

b)  En medlem som vill gå ur klubben på grund av att hennes labrador har dött, har inkommit med 

en förfrågan om huruvida hon kan få tillbaka sin nyligen inbetalade medlemsavgift. Styrelsen 

beslöt att inte betala tillbaka medlemsavgiften.  Ninni åtog sig att vidarebefordra styrelsens 

beslut.  

 

 

§ 62 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för ett trevligt möte och avslutade mötet. 

 

 

 

Monica Damell Modin  Justeras:          

Sekreterare    

 

             

                           Dan Ericsson  Anders Hallgren

                                    Ordförande  Justerare 

     

 

  

 

 

 

 

 


