
Labrador Retrieverklubben                         5/2019     

Protokoll fört vid styrelsemöte                        2019-09-15   

Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby                          §§ 125-159 

                       

_________________________________________________________________________________ 

Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Lena Karlsson §§134-159, Eva Zetterdahl samt  

tjänstgörande suppleanten Ingegerd Wikström.                                                                                                    

Övriga: Monica Damell Modin, adjungerad till styrelsen och Solveig Gyring, kansliet.    

 Anmält förhinder: Camilla Kretz, Anna Londré och Ulla-Britt Östman 

                                                                                                                                    

                                                                  

§ 125  Mötets öppnande                      

Ordföranden Anders Dillström hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.  

§ 126  Val av justerare                                                                                                                              

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Bo Norling. 

§ 127  Val av sekreterare, konstituering av del av styrelsen                                                                  

Monica Damell Modin valdes till sekreterare vid dagens styrelsemöte. 

Med anledning av att Margareta Dahl på grund av sjukdom begärt att få lämna styrelsen och därmed 

posten som sekreterare valdes Camilla Kretz till sekreterare för återstående del av mandatperioden 

fram till Labradorfullmäktige i mars 2020.  

§ 128  Adjungerad till styrelsen                                                                                                                        

Monica Damell Modin utsågs att vara adjungerad till styrelsen tills vidare. 

§ 129  Fastställande av dagordning                                                                                                                        

Dagordningen fastställdes.  

§ 130  Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll, 4/2019 är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till 

handlingarna.   

 

SKRIVELSER 

§ 131 

 Inkomna  

          Från SKK 

         Avelsfunktionärsutbildning – distanskurs + helgkurs, hösten 2019+febr.2020 

  Avelskonferens 21-22 mars 2020 

  Information från SKK:s Utställningskommitté  

  Auktorisationer exteriördomare 

  Disciplinnämndens beslut 49/2019, 50/2019, 52/2019, 55/2019, 59/2019, 61/2019  

  SRD/BSI-blankett och SRD/BSI-häfte 

         Arbetsgruppen för BPH/KHM/SKK enkät 

  Blankett: Rapport om hund som visat oacceptabelt beteende 

  Inbjudan till My Dog 2020 

  VU-beslut Jakthundskommittén betr. rapphöns  

 Inbjudan till seminarium för domar- och utställningsansvariga (19/10 Jönköping, 9/11 Rotebro,     

 23/11 Umeå) 

 Info ang. allvarligt sjukdomsutbrott hos hundar i Norge 

 Aktuell information ang. sjukdomssituationen i Norge 

 Checklista för jaktprov med fågel 



 

  Från SSRK                                                                                                                                                                                                                   

SSRK:s utställningsprogram 2021                 

Temporär lista svenska exteriördomare 

Kommande regelrevidering 2022 för FB-R, representant för LRK senast 9 september 

HS Protokoll fullmäktige 2019-05-18-19 

HS Protokoll (6/2019) 2019-06-29-30 

Information ang. SSRK:s skrivelse till SKK ang retroaktiv registrering av labradorer  

  Från Regionerna 

  Mittlabben, protokoll 2019-05-01 

  Östergötland, protokoll 2019-05-21, 2019-06-25, Halvårsredovisning, budget WT, budget B-prov  

  Labväst, protokoll 2019-09-02, Budgetutfall Club Show 2019 

 Från Övriga 

         Jörgen Norrblom ang. jaktavlade labradorer i procent 

  Uppsägning av Hallands domän 

  PRV Ändringsbevis för periodisk tidskrift, byte av utgivare 

  Info från Anita Ohlson, Goldenklubben ang. kriterier för ansökan om utökat rasregister 

        Jägareförbundet Norrorts Jaktvårdskrets, älgbaneskytte 16 september 

  Tivoli Danmark, Hundträff 

  Medborgarskolan Nord ang. samarbete 

  Emma Gustafsson, komplettering av uppgifter till ansökan om Ungdomsstipendiet 

         

        Utgående 

        Till SKK 

          

        Till SSRK 

    HS Protokoll 4/2019 

        Till Regionerna 

        HS Protokoll 4/2019 

        Regionbrev 3/2019 

        

De inkomna skrivelserna gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

EKONOMI 

§ 132  Ekonomiska rapporter  

Föredragande: Bo Norling  

Kassören gick igenom de ekonomiska rapporterna för tiden fram till och med augusti månad. Det 

kunde konstateras att klubbens ekonomi är mycket god.                                                                              

Bo informerade om att han har bestridit en faktura som inkommit från konferensanläggningen 

Älggårdsberget i Bispgården och som gäller Working Camp. Något svar har ännu inte erhållits från 

Älggårdsberget.   

 

§ 133  Gratis medlemskap för nya valpköpare 

Föredragande: Bo Norling 

Vid föregående styrelsemöte väcktes ett förslag om att bjuda nya valpköpare på ett års medlemskap 

och kassören fick i uppdrag att utreda frågan med beaktande av de ekonomiska konsekvenserna. Bo 

redogjorde för vad det skulle innebära och det konstaterades att det skulle bli mycket kostsamt för 

klubben.  

Styrelsen beslöt att inte gå vidare med frågan. 

 

 

 

 



 

JAKT 

§  134  WT-mästerskapet, redovisning 

Föredragande: Anders Dillström 

WT-Mästerskapet arrangerades i år av region Sörmland vid Svenska Jägareförbundets anläggning 

Öster Malma. Arrangemanget var mycket välorganiserat med 112 startande ekipage. Ett reportage 

från mästerskapet finns i Labradoren nr 3.  

 

§  135  A-provet, information 

Föredragande: Anders Dillström 

LRK planerar att genomföra två A-prov under hösten, det ena i Strängnästrakten och det andra i 

Norrköping. Planeringen är färdig och domare och funktionärer är klara. Inga anmälningar har ännu  

inkommit, men man kan konstatera att alla A-prov som arrangerats i år har haft svårt att fylla 

platserna, då utbudet tydligen är större än efterfrågan. 

 

§  136  Planering  för år 2020 

Föredragande: Anders Dillström 

Ingen region har hittills anmält intresse för att arrangera WT-Mästerskapet år 2020 och inte heller det 

ordinarie B-provet. Information och uppmaning om att åta sig dessa arrangemang har tagits upp i flera 

regionbrev. Styrelsen diskuterade olika vägar att nå fram med informationen för att inspirera 

regionerna att vilja ta på sig ansvaret att arrangera dessa viktiga aktiviteter.  

Framför allt är det viktigt att WT-Mästerskapet blir av varje år. 

 

 UTSTÄLLNING/EXTERIÖR  

§ 137  Club Show 2019 

Föredragande: Eva Zetterdahl. 

Eva rapporterade från årets Club Show som arrangerades av region Labväst vid Tjolöholms slott i 

Halland. Arrangemanget var mycket välorganiserat och det blev en mycket lyckad utställningsdag. 

Styrelsen uttryckte ett stort tack till Labväst för deras arbete.  

 

§  138  Club Show 2020 

Föredragande: Eva Zetterdahl 

Region Östergötland kommer att arrangera Club Show år 2020. Plats för utställningen är Söderköping. 

Domarna är klara. Eva informerade om att en utställningskommitté har tillsatts och att den framlagda 

budgeten kommer att omarbetas i samråd med utställningskommittén. Ett möte med kommittén 

planeras att äga rum inom kort.  

 

§  139  Club Show 2021 

Föredragande: Eva Zetterdahl 

Club Show 2021 kommer att arrangeras av region Östra. I den utställningskommitté, som har tillsatts, 

ingår Håkan Dahlin och Ulrika Henriksson. 

 

§  140  Domarutbildningen 8 september, rapport 

Föredragande: Eva Zetterdahl 

Eva rapporterade från den domarutbildning som ägde rum den 8 september i SKK:s lokaler i Rotebro. 

Utbildningen arrangerades av LRK och Goldenklubben. Föreläsare var Dan Ericsson och Kjell 

Svensson. 18 personer deltog, både gamla och nya domare och allrounddomare. 

Från LRK deltog Katarina Ramberg och Eva Zetterdahl och från Goldenklubben deltog Ingrid 

Grundström. 

Önskemål framfördes om en ny domarutbildning nästa år, eventuellt i maj månad. 

 

 

 



§ 141  Diverse informationspunkter                                                                                                                                   

Föredragande: Eva Zetterdahl                       

Eva tog upp några synpunkter rörande regionernas inofficiella utställningar, som inrapporterats till 

utställningskommittén. 

Region Värmland ställde in sin utställning i sista minuten med motiveringen att det hade kommit in för 

få anmälningar.  

Vid region Östergötlands Drive-in utställning fanns en osäkerhet hos klubben om vilka regler som 

gäller vid inofficiella utställningar. Eva framhöll att det är regionens ansvar att hålla sig informerad om 

hur man anordnar inofficiella utställningar.  

Diskussion om hur man kan stötta regionerna i dessa frågor. Utställningskommittén kommer att ta upp 

frågan vid sitt nästa möte. 

Region Skåne har enligt beslut på föregående styrelsemöte erhållit uppdraget att anordna Club Show 

2022. Uppgift om var utställningen ska hållas har ännu inte inkommit från regionen. 

Styrelsen beslöt att Eva deltar på ett seminarium för domar- och utställningsansvariga den 9 

november i SKK:s lokaler i Rotebro. 

 

UTBILDNING 

§  142  Labradorlägret Väla, rapport  

Föredragande: Anders Dillström  

Utbildningsansvarig har skickat in en rapport från Labradorlägret vid Väla, som gick av stapeln 6-8 

september. Tyvärr har alla deltagare ännu inte betalat avgiften för lägret. 

Ulla-Britt har meddelat att hon har preliminärbokat Väla för ett Labradorläger år 2020. Därutöver 

planeras ytterligare ett Labradorläger nästa år, i slutet av juli i Långtora utanför Enköping. Offert har 

begärts in. 

Styrelsen beslöt att genomföra Labradorlägret i Väla kommande år. Beslut om ett eventuellt läger i 

Långtora kommer att fattas när offert inkommit och en budget kan presenteras. 

 

§  143  Instruktörsutbildning 

Föredragande: Anders Dillström                                                                                                                                       

Styrelsen har enligt önskemål från regionerna, något som framfördes på Regionträffen i mars, planerat 

för både en instruktörsutbildning och en provledarhelg. Tyvärr har det ännu inte kommit in några 

anmälningar till de två aktiviteterna.  

 

§  144  Information, utbildningsfrågor  

Föredragande: Anders Dillström 

Utbildningsansvarig framför ett önskemål om att klubben bör undersöka hur den information som 

skickas ut till regionerna går vidare inom regionen.   

 

AVEL 

§  145  Möte med avelskommittén  

Föredragande: Lena Karlsson 

Lena rapporterade om att avelskommittén hade ett möte den 7-8 september. I avelskommittén ingår 

Anita Norrblom och Eva Lysén Hedwall. 

Vid kommitténs möte väckte Anita Norrblom frågan om att upprätta register över epilepsi och SD 2.  

  

Avelskommittén planerar att genomföra några Uppfödarträffar som ska vända sig till uppfödare av 

båda varianterna av labradorer. För att nå så många uppfödare som möjligt är uppfödarträffarna  

tänkta  att genomföras på fyra platser: Umeå, Uppsala/Västerås, Jönköping och 

Hässleholm/Kristianstad under februari/mars 2020. Huvudämne för träffarna är Mentalitet med 

inledande föredrag av Anne Chatrine ”Ankan” Edoff. 

Nästa möte i avelskommittén blir den 24 november. Då ska bl.a. kommande översyn av RAS 

diskuteras. 

 



 

§  146  Retroaktiv registrering av labradorer 

Föredragande: Lena Karlsson 

Information om SKK CS beslut den 2019-06-11-12 om att retroaktivt registrera uppfödda hundar av 

kennel Perdix Gundogs mellan åren 2005-2018. 

Den 9 juni översände LRK en skrivelse till SKK ang. dispens retroaktiv registrering av labrador 

retriever med yrkan om att SKK CS avslår denna dispensregistrering. 

SSRK har den 9 september översänt en skrivelse till SKK ang. SKK:s beslut om retroaktiv registrering 

av labrador retriever. I skrivelsen yrkar SSRK på att beslutet rivs upp.  

 

§  147  Övriga avelsfrågor   

Föredragande: Lena Karlsson 

Ytterligare avelsfrågor saknades. 

 

MENTALITET 

§ 148  Information om FB-R 

Föredragande: Ingegerd Wikström 

Styrelsen beslöt att utse Ingegerd Wikström till LRK:s representant vid kommande regelrevidering för 

FB-R. 

Styrelsen beslöt att Ingegerd Wikström ska ingå i avelskommittén för att handha frågor om 

mentalitet. 

 

KLUBBEN 

§  149  Regionerna 

Föredragande: Monica Damell Modin 

Regionbrev 3/2019 har skickats ut till regionerna. 

Styrelsen diskuterade hur kontakterna med regionerna ska genomföras. Beslöts att ta upp den gamla 

idén om att huvudstyrelsens medlemmar besöker regionerna, gärna i samband med deras 

styrelsemöten. En plan för hur detta ska genomföras på bästa sätt ska upprättas. Besöken bör helst 

genomföras före Regionträffen i mars 2020. 

 

§  150  Inköp av klubbnålar 

Föredragande: Solveig Gyring 

Solveig meddelade att klubbens klubbnålar håller på att ta slut. Även förrådet av Förtjänsttecken 

behöver fyllas på.  

Styrelsen beslöt att nya nålar och pins samt förtjänsttecken ska beställas. Solveig får avgöra hur 

många av varje som behövs. 

 

§  151  Labradorfullmäktige 2020, Regionträffen 2020 

Föredragande: Monica Damell Modin 

Labradorfullmäktige 2020 och Regionträffen 2020 kommer att äga rum den 21-22 mars på Scandic 

hotell, Upplands Väsby. Program för Regionträffen kommer att diskuteras på kommande styrelsemöte.     

 

§  152  Ungdomsstipendiet 

Föredragande: Monica Damell Modin 

Två ansökningar till Ungdomsstipendiet har inkommit till styrelsen. Då båda ansökningarna var alltför 

knapphändiga har begäran om kompletteringar skickats ut till de två sökandena. Från en av de 

sökandena, Emma Gustafsson, har ytterligare uppgifter inkommit. 

Styrelsen beslöt att tilldela Emma Gustafsson stipendiet men med önskemål om att hon väljer en 

annan aktivitet än den som angavs i ansökan. 

Camilla fick i uppdrag att kontakta Emma Gustafsson för att meddela henne styrelsens beslut. 

 

 



INFORMATION 

§ 153  Facebook-sidan 

Föredragande: Monica Damell Modin 

Camilla informerar om att hon har daglig tillsyn över Facebook-sidan. 

 

§  154  Labradoren 

Föredragande: Monica Damell Modin 

Nya annonsörer behövs till Labradoren. Camilla har framfört önskemål om att flera av styrelsens 

medlemmar hjälper till med att kontakta företag för annonsering i tidningen 2020. Det finns ett 

informationsblad med aktuella annonspriser som kan skickas ut i samband med att presumtiva 

annonsörer kontaktas. 

Styrelsen beslöt att Camilla skickar ut en lista på alla kontaktade företag till styrelsen. 

 

§ 155  Hemsidan 

Föredragande: Monica Damell Modin 

Styrelsen framhöll vikten av att regionernas aktiviteter finns på klubbens hemsida. 

 

§  156  Stockholm Hundmässa  

Föredragande: Monica Damell Modin 

Camilla meddelar att bekräftelse kommit på att LRK:s anmälan inkommit.  

Styrelsen beslöt att Ingegerd hjälper till med utformningen av montern och med bemanningen.  

Montern ska om möjligt förläggas intill SSRK:s och övriga retrieverrasers montrar.  

 

 §  157  Övriga frågor 

Eva framförde önskemål om att få beställa två Rollups med samma tryck som på LRK:s flagga. 

Styrelsen beslöt att uppdra åt Eva att ombesörja beställningen.  

 

§  158  Kommande möten 

Nästa möte blir den 19-20 oktober, (valberedningen inbjudes), därefter möten den 30 november och 

den 18-19 januari 2020 samt vid behov ett möte den 23 februari. Plats för samtliga möten: Scandic 

hotell, Upplands Väsby.  

 

§  159  Mötets avslutande 

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

 

 

Monica Damell Modin  Justeras:          

Sekreterare    

 

    Anders Dillström  Bo Norling 

                           Ordförande  Justerare                                 

      

 

 

 

 

 

 


