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Labrador Retrieverklubben                         4/2017     

Protokoll fört vid styrelsemöte                        2017-04-29   

Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby                          §§ 94-127

                       

_________________________________________________________________________________ 

Närvarande: Katarina Ramberg, Bo Norling, Monica Damell Modin, Lena Karlsson, tjänstgörande 

suppleanterna Jane Geismar och Camilla Kretz samt Solveig Gyring, kansliet.              

Anmält förhinder: Susanne Ekstedt, Anders Hallgren och Eva Zetterdahl    

                                                              

 

§ 94  Mötets öppnande                      

Ordföranden Katarina Ramberg hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.  

§ 95  Val av justerare                                                                                                                              

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Jane Geismar.                                                                                             

§ 96  Fastställande av dagordning                                                                                                                        

Dagordningen fastställdes med ett par tillägg under Inkommande skrivelser .  

 

§  97  Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll, 2/2017 och 3/2017 (det konstituerande sammanträdet) är justerade, utskickade 

och utlagda på hemsidan. Protokollen lades till handlingarna.   

 

SKRIVELSER 

§  98 

Inkomna  

           Från SKK 

         När valpar får valpar ! 

  Så här går det till på utställning 

  Instruktör Vård i det vilda 

  Ny rutin för inbjudan av utländska domare 

  Hundförbudstid 

  DN-beslut 2/2017, 9/2017, 12/2017, 16/2017, 19/2017, 20/2017, 22/2017 

  Grundläggande utbildning i föreningsteknik 13 maj 2017 

         Hundras i fokus 

  SKK:s avelskonferens 18-19 november 2017 (inbjudan kommer senare) 

  Nyhetsbrev KHM Kommittén för hundars mentalitet 

Från SSRK                                                                                                                                                                                                                   

Sponsring, till rasklubbar som inte har eget sponsringsavtal m. Royal Canin                  

Auktorisationer exteriördomare  

Inbjudan Fullmäktige 20-21 maj 

Inbjudan Funktionärsträffen 22-23 april 

SBK:s och SSRK:s motioner till SKK:s KF 2017 

  Från Regionerna 

  Mittlabben, Årsmöteshandlingar 2017, Protokoll årsmöte 2017-02-11 

  Halland, Årsmöteshandlingar 2017, Protokoll årsmöte 2017-02-26, adresslista styrelse 2017 

  Gutelabben, Årsmöteshandlingar 2017, protokoll årsmöte 2017-02-18, adresslista styrelse 2017 

         Sörmland, Årsmöteshandlingar, Protokoll årsmöte 2017-02-11, adresslista styrelse 2017 

  Östergötland, Årsmöteshandlingar, Protokoll årsmöte 2017-02-19 

Östergötland, protokoll 2016-06-14, 2016-08-02, 2016-09-15, 2016-10-04, 2016-11-01,      

2016-12-06, konst. möte 2017-02-19, 2017-03-09 
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Småland, Årsmöteshandlingar 2017, protokoll årsmöte 2017-02-12, protokoll 2016-08-21   

2016-10-09, 2017-01-22, 2017-02-12 

Östra, Årsmöteshandlingar 2017, protokoll årsmöte 2017-02-11, konst. möte 2017-02-11  

  Norrlabben, protokoll 2017-03-09 

  Skaraborg, Årsmöteshandlingar 2017, protokoll årsmöte 2017-02-04, konst. möte 2017-02-04 

  Värmland, protokoll årsmöte 2017-02-17, protokoll 2016-04-21, 2016-06-13, 2016-09-12 

  Västerbotten, protokoll 2016-09-01, 2016-11-15, protokoll årsmöte 2017-02-23, konst. möte 

  2017-02-23, Årsmöteshandlingar 2017 

  Östra, protokoll 2017-03-19 (2/2017) 

  Halland, protokoll 2017-03-22  

  Västmanland, Årsmöteshandlingar 2017 

  Östergötland,  Ansökan om Club Show 2020 

  Sörmland, protokoll 2017-03-28 

  Från Övriga 

         SLU Framtidens djur 

  Gammelkroppa Skogsskola och Konferens 

  Brev från Majvor Näsman, 

  Svenska Jägareförbundet, Kallelse till årsstämma 

  Gålö Havsbad, konferensanläggning 

  Agrias VD Agnes Fabricius  

  Anita Ohlson, Goldenklubben 

  Susanne Rehlin ang. LM 

  Vincent Förlag offert Labradorhistoria 

  Utgående 

  Till SKK 

  Svar på enkät ang. SKK:s omorganisation 

        Till SSRK 

        Ansökan om att få anordna Club Show 2019 

        HS Protokoll 2/2017, 3/2017 

        Till Regionerna 

        HS Protokoll 2/2017, 3/2017 

        Till Övriga 

        Carina Svensson, svar på skrivelse 

        

De inkommande skrivelserna gicks igenom och diskuterades. 

 

EKONOMI 

§ 99  Ekonomiska rapporter mars 

Kassören gick igenom de ekonomiska rapporterna för mars samt kommenterade även kostnader och 

intäkter för april månad. Det kunde konstateras att ekonomin är i balans med budgeten.  

Bo föreslog att ett konto läggs upp för redovisning av kostnader för den kommande Hälsoenkäten. 

Styrelsen beslöt enligt Bos förslag. 

 

§ 100  Ö-Labbens ekonomiska redovisning 

Kassören informerade om den ekonomiska redovisningen som kommit från region Ö-Labben med 

verifikationer från åren 2016 och 2017. Bo har granskat redovisningen och kunnat konstatera att 

regionens tillgångar var i princip slut, det fanns 4 kr i kontantkassan. Ärendet är därmed slutredovisat. 

 

§  101  Labradorfonden 

Vid årets Labradorfullmäktige beslöts i enlighet med en proposition från LRK/HS att Labradorfonden 

upplöses i sin nuvarande form. Kassören tog upp frågan om uppföljning av Fullmäktiges beslut och 

lade fram ett förslag om hur redovisningen av fondens tillgångar ska göras. Förslaget innebär att 

medlen inordnas i klubbens ordinarie redovisning som en egen balanspost. Styrelsen beslöt enligt Bos 
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förslag. Styrelsen beslöt även att Labradorfonden ska finnas med på dagordningen vid varje 

styrelsemöte. Information om förändringen när det gäller Labradorfonden ska publiceras i Labradoren. 

Styrelsen beslöt att Labradorfondens bidrag till höstens jubileumskonferens ska vara 20.000 kr.    

 

§  102  Labradorhistoria, nytryck 

En offert för nytryck av Lili Lagerqvists Labradorhistoria har på begäran inkommit från Vincent Förlag. 

Styrelsen beslöt att trycka upp 500 ex. av skriften. Åt sekreteraren uppdrogs att i samråd med Lili 

Lagerqvist göra ett par smärre ändringar i texten samt att ombesörja beställningen från Vincent Förlag. 

Beslöts att priset för Labradorhistoria även fortsättningsvis ska vara 100 kr inklusive porto.   

 

JAKT  

§  103   Labradormästerskapet, nytt regelverk 

Region Labväst som åtagit sig att arrangera Labradormästerskapet 2017 önskar ersätta detta med ett 

Working Test, dvs utan utställningsdelen. Styrelsen beslöt att årets LM får utföras som ett Working 

Test, Labrador retrieverklubbens WT mästerskap, samt att Agrias bidrag, avsett för LM, tilldelas 

Labväst. 

Styrelsen beslöt att uppdra åt Anders Hallgren och kassören att utarbeta ett förslag på hur klubben 

ska gå vidare med hanteringen av framtida Labradormästerskap.  

 

UTSTÄLLNING/EXTERIÖR  

§ 104   AU-beslut Club Show 2019 

Styrelsen beslöt att konfirmera AU-beslutet från den 31 mars 2017 om att hos SSRK ansöka om att få 

anordna Club Show 2019 den 15 juni vid Rydafält, Borås. Certifierad utställningsansvarig är Kristina 

Berghänel. Domarförslag ska ha inkommit senast den 31 augusti 2017. 

 

§  105  Club Show 2018, 2020 

Region Småland kommer att arrangera Club Show år 2018. Katarina påminde om att budgeten för 

Club Show ska vara inlämnad senast den 31 augusti. Åt utställningsansvarig uppdrogs att informera 

regionen om detta. 

Ansökan har inkommit från region Östergötland om att få arrangera Club Show år 2020.  

Påminnelse om att ansökningstiden för ansökan om 2020 års Club Show ska ha inkommit till HS 

senast den 30 juni i år ska gå ut till regionerna i nästa Regionbrev.  

 

UTBILDNING 

§  106  Labradorläger  

Jane informerade om planeringen av Labradorlägret i Yxnerum i september. Beslöts att Jane i samråd 

med Bo upprättar förslag till avtal för instruktörerna. Beslöts att Labradorlägret ska genomföras även 

om det kommer att gå med viss förlust. Till nästa styrelsemöte ska ett förslag på kostnaderna för 

funktionärerna finnas. Besked till Yxnerum måste lämnas senast den 25 juli.  

 

§  107  Instruktörsutbildning 

Jane informerade om att hon har gått igenom regionernas aktiviteter samt att hon kommer att ta 

kontakt med utbildningsansvariga i regionerna för att få reda på vilka önskemål om utbildning som 

finns. 

 

AVEL 

§  108  Avelsfrågor 

Lena informerade om att SKK kommer att anordna en avelskonferens för avelsfunktionärer på special- 

och rasklubbsnivå den 18-19 november samt att inbjudan kommer att skickas ut senare. 

Lena informerade om att SSRK och SBK gemensamt har inlämnat sex motioner angående ED/HD 

avläsningar till Kennelfullmäktige 2017. Information om detta ska läggas ut på LRK:s hemsida. Lena 

tar kontakt med webbmaster angående detta. 
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§  109  Hälsoenkäten 

Förslaget till frågor i Hälsoenkäten gicks igenom. Några ändringar och tillägg gjordes och styrelsen 

beslöt därefter att fastställa frågorna. Åt Lena och Camilla uppdrogs att färdigställa en blankett med 

frågorna. Lena fick även i uppdrag att fråga Håkan Dahlin om han kan vara behjälplig med att lägga ut 

blanketten på hemsidan så att frågorna kan besvaras digitalt. 

 

KLUBBEN 

§  110  Uppdrag från tidigare styrelsemöten 

Konstaterades att uppdrag från tidigare styrelsemöten är utförda. 

  

§  111  Regionerna 

Katarina informerade om läget hos region Halland och region Skåne. När det gäller den nedlagda 

region Ö-Labben, kommer region Värmland, som övertagit medlemmarna från Ö-Labben, att gå ut 

med information till medlemmarna. 

 

§  112  Kommittéerna 

De som hittills har tillfrågats om de vill ingå/stanna kvar i respektive kommitté har tackat ja. Styrelsens 

beslut: Avelskommittén: Annika Niklasson Adolfsson, Linda Nordblom; Jaktkommittén: Per 

Christofferson, Willy Gustafsson; Utbildningskommittén: Marie Ahlqvist, Marie Karlsson; 

Utställningskommittén: Ulrika Henriksson, Annika Nordh; Kommittén för Jaktavlad labrador retriever, 

JKL: Anita Norrblom, Lena Bratsberg Karlsson, Sara Wallgren, Monica Damell Modin. Beslut om 

Kommittén för mentalitet kommer att fattas på nästkommande styrelsemöte. 

 

§  113  Regionträffen 2017, summering 

Katarina redovisade resultatet av den enkät som deltagarna i Regionträffen svarat på. Utfallet av 

svaren på frågorna kunde betraktas som mycket positivt. 

PDF-filer med rubrikerna till innehållet i Regionträffen har skickats ut till regionerna. 

 

§  114  Labradorfullmäktige 2018, Regionträffen 2018 

Styrelsen beslöt att Labradorfullmäktige 2018 och Regionträffen 2018 äger rum helgen den 24-25 

mars 2018.   

 

§  115  Rapport från SSRK:s Funktionärsträff 

Marie Karlsson, medlem i Utbildningskommittén, som deltagit i SSRK:s Funktionärsträff, hade 

inkommit med en redogörelse för träffen, vilken föredrogs.   

 

§ 116  Inför SSRK:s fullmäktige 

Delegater till SSRK:s Fullmäktige 2017 blir Bo Norling, Monica Damell Modin, Jane Geismar och 

Margaretha Larsson. Suppleanter är Annelie Ling Nilsson, Kristina Berghänel och Katarina Ramberg. 

Bo kommer att kalla till ett telefonmöte för att gå igenom viktiga frågor, som kommer att tas upp på 

mötet. 

 

§  117  LRK:s grafiska profil 

Katarina tog upp frågan om LRK:s grafiska profil och framhöll vikten av att den alltid används vid 

utgående skrivelser och andra viktiga dokument. Styrelsen uppdrog åt Camilla att se över den grafiska 

profilen och utforma ett förslag på en brevmall. 

 

§ 118   Styrelsens inre arbete, policyfrågor, arbetsbeskrivningar 

Beslöts att alla styrelsemedlemmar går igenom sina respektive arbetsbeskrivningar, så att beslut om 

eventuella ändringar kan fattas vid nästa styrelsemöte. 
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§  119  Nummerlappshållare, offert nybeställning, koppel   

En ny beställning av nummerlappshållare med jubileumsloggan måste göras. Styrelsen beslöt att ge 

Katarina i uppdrag att beställa 300 nummerlappshållare. 

Styrelsen beslöt även att ge Anders i uppdrag att beställa 300 nya jubileumskoppel.  

 

§  120  Nytryck av kort 

Klubbens förråd av kort för avtackning etc är slut och Katarina fick styrelsens uppdrag att undersöka 

möjligheten att beställa nya kort. 

 

§  121  Arkivfrågor 

Beslöts att Monica och Solveig fortsätter med frågan om arkivering av klubbens handlingar. 

 

§  122  Valphänvisningen 

Solveig tog upp frågan om hur jaktavlade labradorvalpar ska markeras i valphänvisningen. Beslöts att 

Solveig tar kontakt med Anita Norrblom om eventuell text och markering på valphänvisningssidan. 

 

INFORMATION 

§  123  Facebooksidan 

Camilla tog upp frågan om vilken policy som gäller vid val av bilder på Facebooksidan. Beslöts att 

Camilla får fria händer när det gäller val av bilder.   

 

§  124  Hundraser i fokus 

En hemställan från SKK om reklam för vår ras på SKK:s sida Köpa hund har inkommit. Beslöts att 

meddela SKK att LRK ställer sig positiv till detta. Camilla fick i uppdrag att ta kontakt med SKK i 

frågan. 

  

§  125  Övriga frågor 

Katarina informerade om att hon har haft kontakt med föredragshållarna Richard Edwards och Marion 

Hopkins som ser fram emot att komma till Jubileumskonferensen. 

 

§  126  Kommande möten 

Nästa möte blir lördag-söndag den 1-2 juli. Kommande möten: 5 augusti (inställt), 23-24 september, 

11-12 november samt 20-21 januari 2018. 

 

§  127  Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för ett trevligt och konstruktivt möte och avslutade mötet. 

 

 

Monica Damell Modin  Justeras:          

Sekreterare    

 

    Katarina Ramberg Jane Geismar 

                           Ordförande  Justerare                                 

      

 

 

 

 


