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Regionbrev 3, 2019
Hej!
Hösten är här och med den massor av aktiviteter i regionerna. Det är roligt att läsa på era
hemsidor om allt som är på gång!
Apropå hemsidorna så har ni alla under augusti månad fått mail från Marita Björling (som är
webbredaktör för klubbens hemsida). Hon har gått igenom alla hemsidor med avseende på
lättillgänglighet, information, klubbens logga, layout mm. Bland annat har Marita tillverkat en
ny valp-logga som ska ligga på alla regioners sidor. Det är mycket viktigt att presumtiva
labradorägare och blivande klubbmedlemmar enkelt hittar till vår huvudsida där vi har
aktuella valpkullar, inte minst med tanke på de uppfödare som är medlemmar i klubben (och
det är ju långt ifrån alla som ni vet). Det är inte bra att endast hänvisa till SKK:s Köpa hund,
även om det naturligtvis går bra att även göra det. Vi måste måna om våra uppfödare!
Under tidig höst kommer jag och Marita att se över regionernas hemsidor igen. De regioner
som inte har ändrat sina hemsidor enligt instruktioner kommer att kontaktas igen. För att
regionbidrag ska kunna betalas ut måste informationen på regionens hemsida vara korrekt
och aktuell.
Motioner
Motioner till Labradorklubbens fullmäktige 2020 ska vara sekreteraren tillhanda senast den
1 oktober, det gäller såväl motioner från regionerna som motioner från medlemmar.
Handlingarna skickas per post till undertecknad, som fram till fullmäktige fungerar som Tf
Sekreterare.
Kurs i föreningsteknik
Vi vill flagga för SKK:s distanskurs i föreningsteknik. Detta är ett utmärkt sätt att lära sig mer
om hur föreningar ska skötas, olika funktioner i styrelsen och hur protokoll skrivs på rätt sätt
m.m. Ett tips kan vara att låta någon eller några personer som har visat intresse för
styrelsearbete gå kursen innan de väljs in i styrelsen.
WT-mästerskap och ordinarie B-prov
Intresseansökan för att anordna nästa års WT-mästerskap ska vara jaktansvarig tillhanda
senast den 31 oktober.
Intresseansökan för att arrangera ordinarie B-prov i alla klasser nästa år ska vara
jaktansvarig tillhanda senast den 31 december.
Ansökningarna skickas till Anna Londré: jakt.ansv@labradorklubben.se, som också svarar på
frågor om de bidrag som betalas ut i samband med dessa arrangemang.
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Tidningen Labradoren – nästa manusstopp är den 25 oktober. Lägg gärna ut detta datum på
era hemsidor och uppmana medlemmarna/uppfödarna att annonsera (kostnad endast 500
kr/sida för medlemmar).

Information från klubbens kassör:
Beskattning av utländska domare
Anlitar ni utländska domare som får arvode för sitt uppdrag, så måste ni nu efter nya
bestämmelser från Skatteverket betala skatt på beloppet. Till skillnad mot vad som gäller för
svenska domare eller andra funktionärer ska klubben inte dra skatt från beloppet utan vi ska
betala skatt motsvarande 25% av utbetalt belopp. För att göra rätt för sig krävs
framförhållning. Anlitad domare ska informeras om förfarandet i förväg och uppge sitt
passnummer till klubben så att klubben kan ansöka om s.k. SINK-hantering (SKV blankett
4350). Detta måste göras flera månader innan utställning/prov, annars hinner inte
Skatteverket med. Mer, info om detta om det blir aktuellt, kan ni inhämta hos SKK.
För att undvika detta krångel är det bra om domaren har registrerad firma, så slipper man
SINK:en. Dock tillkommer då moms, men det är upp till anlitat företag att hantera. Eller så
utgår inget arvode – någon lämplig gåva kan säkert ordnas i stället.
Skatt- och arbetsgivaravgifter för inhemska domare/funktionärer
Eftersom arvodena för ringdomare nu överstiger ”fribeloppet” måste klubben tänka på att dra
skatt och redovisa denna och arbetsgivaravgift för anlitade personer med arvode. Inom kort
förväntas också ersättningsnivån för jaktprovsdomare höjas i motsvarande grad. Mer krångel
för stackars regionkassörer således. Inte svårt, men det tar ju tid. HS ska fundera på om vi
exempelvis vid nästa regionträff eller annat tillfälle kan ordna med en kortare utbildning kring
detta.
Nytt kring klubbförsäkringen
Lite oroväckande signaler har kommit från SKK om hur klubbförsäkringen gäller för
avdelningar och regioner inom SSRK/rasklubbar. HS kommer att klara ut exakt hur
försäkringen gäller. Vi återkommer inom kort med specifik information kring detta riktad
direkt till ordförande och kassör i regionerna.

Information från klubbens utbildningsansvariga:
Provledarutbildning i november, i Sollebrunn, anmäl snarast till mig, Ulla-Britt Östman,
utb.ansv@labradorklubben.se
Instruktörsutbildning, tänk på att vi har en kurs utannonserad och att vi kan ordna fler kurser
på fler platser. Hör av er så vi kan planera det ni vill ha. Viktigt att regionerna når ut till våra
medlemmar.
Skulle vara mycket glad om jag kunde få kontakt med de som är utbildningsansvariga ute i
regionerna så att jag vet att informationen går fram. Jag får väldigt lite respons från er på det
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som vi annonserar ut. För att vi i utbildningskommittén ska kunna göra lämpliga utbildningar
till er måste ni höra av er, vad vill ni att vi ska ordna, var vill ni att vi ska ordna på för plats. För
att vi ska kunna arbeta för er måste ni ge respons tillbaka på aktiviteter!
---

Jag önskar er en skön höst!

Camilla Kretz
Informations- och regionansvarig
Tf Sekreterare
Adress: Kronåsvägen 108
756 51 Uppsala
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