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Labrador Retrieverklubben                         9/2015     

Protokoll fört vid styrelsemöte                        2015-09-16    

Telefonmöte                                                                  §§ 186-209

                       

_________________________________________________________________________ 

Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson §§ 186-201, 

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

Eriksson samt Solveig Gyring, kansliet  

 

§ 186 Mötets öppnande                      

Ordföranden Dan Ericsson hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.  

§ 187 Val av justerare                                                                                                                             

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Håkan Dahlin.                                                                                            

§ 188 Fastställande av dagordning                                                                                                                        

Dagordningen fastställdes med ett par tillägg under inkommande och utgående skrivelser. 

 

§ 189 Föregående mötesprotokoll  

Protokoll från tidigare styrelsemöten, nr 7/2015 och 8/2015, är justerade, utskickade och utlagda på 

hemsidan. I protokoll nr 7/2015 § 153 ska rubriken ändras till Ekonomiska rapporter för april och maj.  

Protokollen lades till handlingarna.   

   

SKRIVELSER 
§ 190 

    Inkomna 

    Från SKK 

 SKK:s ställningstagande rörande WDS 2019 

 Kommittén för hundars mentalitet , KHM om BPH 

 SKK Play för uppfödare 17 september 2015 

 Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer 23-24 april 2016, Öster Malma 

 Inbjudan till Rasklubbstorget vid Stockholms Hundmässa 2015 

 Bestyrelserapport för utställningar med bilagor 

 Auktorisationer exteriördomare 

 DogWellNet Workshop 

    Från SSRK 

Protokoll HS konstituerande möte 2015-05-24 

Protokoll Fullmäktige 2015-05-23-24 

Protokoll  HS möte 2015-06-04-05 

Kommittéprotokoll UB/DUG (Utbildn.kom.) 2015-05-30  

Kommittéprotokoll UB/DUG 2015-06-27  

Datum för kommande möten 

Ansökan om utökat rasregister A-Ch. Edoff 

Auktorisationer/exteriördomare, utökat rasregister, Jan-Erik Ek 

  Checklista SSRK:s officiella utställningar 

  Från Regionerna 

         Halland, protokoll 2015-06-29 

        Gotland, protokoll 2015-08-18 

  Mittlabben, protokoll 2015-02-28, 2015-05-05, 2015-07-22   

        Småland, protokoll 2015-04-12, 2015-06-09 

        Sörmland, protokoll 205-05-18, 2015-07-08 
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        Östra, protokoll 2015-07-28 

        Värmland, protokoll 2015-08-10 

  Labväst, protokoll 2015-08-20 

        Norrlabben, protokoll 2015-08-13 

        Skaraborg, protokoll 2015-09-02 

        Ö-Labben, protokoll 2015-09-06 (5/2015) 

        Från Övriga 

        Föreningssupport, höstens utbildningar samt Inbjudan till användarträff 16 oktober 

       Majvor Näsman, motion till Labradorfullmäktige 2016 

       SLU Framtidens djur 

       MajLis Åkesson, kopia av skrivelse till SKK/V samt SKK Domarkommitté för kännedom 

       Stockholms kennelklubb, Kurs för blivande utställningsadministratörer 

       Småland/Ölands kennelklubb, Inbjudan att förlägga utställning till Öland 

        Utgående 

       Till SSRK 

       Svar på SKK:s remiss ang. policy för hundanvändning 

       Svar på SSRK:s remiss ang. viltspår och viltspårdomare 

       HS Protokoll 7/2015 och 8/2015 

      Till Regionerna 

      HS Protokoll 7/2015 och 8/2015 

      Nya utställningsregler för regionernas inofficiella utställningar 

       

 Inkomna och utgående skrivelser gicks igenom och diskuterades. 

       

EKONOMI 

§ 191  Ekonomiska rapporter  

Kassören gick igenom och kommenterade de ekonomiska resultat- och balansrapporterna för juni och 

juli. Det kunde konstateras att vi följer budgeten väl, men att posten Medlemsavgifter måste följas 

särskilt noga. 

 

§ 192  Regionträffen 2016, offert från Scandic hotell 

Sekreteraren har enligt uppdrag begärt in en offert från Scandic hotell för Regionträffen den 6-7 

februari. Priserna för rum och mat har ökat något i jämförelse med årets priser. Kostnaden blir ca 

6.000 kronor högre än under årets regionträff. Styrelsen beslöt ändå att förlägga 2016 års regionträff 

till Scandic hotell i Upplands Väsby, eftersom läget är lättillgängligt för de flesta och 

kommunikationerna är bra.  

 

JAKT 

§ 193  A-provet 

Anders rapporterade om läget inför årets A-prov den 14 oktober. Allt är under kontroll och provet 

kommer att ha samma upplägg som förra året.  

 

§ 194  Övriga prov 

Anders informerade om att åtta prov hittills är avverkade under 2015 och att två prov återstår, ett i 

Sundsvall och ett i Norrbotten. Av de tio proven är nio särskilda prov och ett ordinarie. Det ordinarie 

provet arrangerades av region Östergötland. Styrelsen konstaterade att det har varit ett glädjande stort 

intresse för de av LRK arrangerade jaktproven under året. 
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§ 195  Kommittén för jaktavlad labrador retriever  

Sammansättningen av Kommittén för jaktavlad labrador retriever är nu klar och kommer att bestå av 

Anita Norrblom, sammankallande, Lena Bratsberg Karlsson, Sara Wallgren och LRK:s sekreterare 

Monica Damell Modin. Styrelsen beslöt att fastställa denna sammansättning av kommittén. Monica 

informerade om att Anita inom kort kommer att kalla till ett första möte med kommittén. Styrelsen 

beslöt att inbjuda Anita att delta vid nästa styrelsemöte i oktober. 

 

UTSTÄLLNING/EXTERIÖR 

§ 196  Region Västmanlands budget för Club Show 2016 

Budgeten för Club Show 2016, som arrangeras av region Västmanland gicks igenom och godkändes.  

 

§ 197  Domarförslag från region Värmland, Club Show 2017 

Region Värmland har inkommit med ett förslag på fyra domare till Club Show 2017. Namnen 

diskuterades och styrelsen beslöt att godkänna regionens förslag och föreslog att Shaun Williamson 

och Jane Rawlinson ska tillfrågas i första hand.  

 

AVEL 

§ 198  Avelskommittén, möte den 20 september 

Lena informerade om att avelskommittén kommer att ha ett möte den 20 september. Huvudvikt 

kommer att läggas på att få uppdateringen av RAS-dokumentet klar. Främst är det statistiken som ska 

bytas ut. Jörgen Norrblom är inbjuden att delta i mötet. 

 

§  199  Övriga avelsfrågor 

Lena rapporterade om frågor och ärenden om har inkommit till avelskommittén, bland annat angående 

EIC. 

Lena informerade om att SKK har inbjudit till en informationsträff den 7 november angående index för 

HD och ED. Lena samt eventuellt ytterligare någon deltar från LRK. 

Enligt tidigare beslut kommer Lena att delta i SKK:s Grundutbildning för avelsfunktionärer den 10-11 

oktober.  Lena har däremot inte möjlighet att delta i SKK:s avelskonferens den 22 november. 

Styrelsen beslöt därför att Linda Nordblom från avelskommittén deltar i konferensen som klubbens 

representant. 

Styrelsen slog fast att det är önskvärt att avelsfrågorna får större plats i avelsspalten i Labradoren, 

helst redan från nästkommande nummer. 

 

UTBILDNING 

 § 200 Working Camp 2016 

Ingvor informerade om läget angående arbetet med planeringen av Campen. Annonsen som ska in i 

nummer 4 av Labradoren har skickats ut till styrelsen. Styrelsen godkände annonsen efter ett par 

justeringar. Beslöts att Liselotte Hermansson i Örebro ska tillfrågas om hon vill bli adjungerad till 

arbetsgruppen. 

 

§  201 Utbildningsfrågor, information 

Utbildningskommittén har haft ett telefonmöte om utbildningsfrågor och Ingvor informerade om vad 

som hade avhandlats. Ett färdigt förslag kommer att presenteras vid nästa styrelsemöte. 

 

INFORMATION 

§ 202  Broschyren Välkommen labradorvalp 

Håkan informerade om arbetet med den nya versionen av valpbroschyren. Alla texter har inkommit 

och nästa steg är att gå igenom och sammanställa materialet, som därefter först ska granskas av Dan 

och Katarina, som ingår i arbetsgruppen, och sedan skickas ut till styrelsen för kommentarer. 
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§ 203  Projektet Gemensam hemsidesplattform 

Efter ett upprop till klubbens regioner har svar inkommit från 10 regioner. En person har erbjudit sig att 

ställa upp som projektledare. Styrelsen beslöt att fastställa arbetsgruppen om tio personer.  

 

§ 204  Labradoren, redaktionskommittén   

Styrelsen diskuterade sammansättningen av redaktionskommittén. Beslöts att tillfråga Marie Ahlqvist 

om hon vill ingå i kommittén. Styrelsen beslöt att inbjuda den nya redaktören Jessica Björling 

Brännlund till styrelsemötet i oktober. Dessförinnan bör redaktionskommittén ha ett telefonmöte inför 

nummer 4 av Labradoren. Åt Monica uppdrogs att kontakta Jessica. 

§ 205  Rasmontern på Stockholms hundmässa 2015   

En inbjudan att delta med en rasmonter på rasklubbstorget vid Stockholms Hundmässa 2015 har 

inkommit från SKK. Beslöts att LRK anmäler sitt deltagande. Håkan, som informationsansvarig, 

kommer att hålla i arbetet med montern samt rekrytera medlemmar som kan bemanna montern under 

de två utställningsdagarna. 

 

§  206  Nästa regionbrev 

Innehållet i nästa regionbrev diskuterades. Områdesansvariga uppmanades att meddela sekreteraren 

vad de ville ha med i regionbrevet, som kommer att skickas ut inom kort. 

 

 

§ 207  Övriga frågor 

Inga övriga frågor hade anmälts. 

Avtackning av avgående redaktören för Labradoren, Camilla Kretz, diskuterades. 

 

§ 208  Kommande möten 

Beslöts att nästa styrelsemöte blir den 24-25 oktober på Broby gård. 2016 års första styrelsemöte är 

bestämt till den 23-24 januari. 

 

§ 209  Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för ett trevligt möte och avslutade mötet. 

 

 

 

Monica Damell Modin  Justeras:          

Sekreterare    

 

             

                           Dan Ericsson  Håkan Dahlin 

    Ordförande  Justerare 
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