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Hej alla !
Jubileumsåret har börjat, Labradorklubben fyller 40 år 2017 ! Det kommer att firas under hela
året på olika sätt, uppmärksammas på Club Show i Sunne i Värmland i juli och avslutas med
en stor jubileumskonferens i slutet av oktober. Konferensen är starkt subventionerad av
klubben och öppen för alla medlemmar. Mer om detta i kommande nummer av Labradoren
samt på hemsidan, där en särskild jubileumskonferenssida kommer att finnas inom kort.
Redan nu kan ni köpa nummerlappshållare och koppel med jubileumsloggan, framtagna i
begränsad upplaga särskilt för jubileumsåret (se bild på hemsidan under rubriken Butik).
I kommande helg börjar ju regionernas årsmöten/regionmöten. Jag vill som vanligt påminna
om vikten av att ni har en aktuell medlemsförteckning med på mötet för att både kunna
stämma av röstlängden och inte minst för att kontrollera att nyinvalda medlemmar i styrelsen
verkligen är medlemmar i LRK. Tänk också på att ha regionstadgarna tillgängliga under
mötet. All information finns på LRK:s hemsida under Info till regionerna. Där finns också en
blankett som kan användas för omedelbar justering av personval till den nya styrelsen. Efter
regionmötet bör avgående styrelsemedlemmar tänka på att informera sina efterträdare på de
olika posterna om vad som gäller för aktuell befattning i styrelsen, särskilt viktigt för
ordförande- kassörs- och sekreterarposterna. Enligt regionstadgarna ska verksamhetsberättelse
med balans- och resultatredovisning, verksamhetsplan och budget skickas in till
huvudstyrelsen inom tre veckor. Först sedan alla handlingar har kommit in kan bidragen till
regionerna betalas ut.
Uppgifter om den nya styrelsens sammansättning samt aktuell adresslista med e-postadresser
skickas snarast möjligt efter mötet till huvudstyrelsens sekreterare sekr@labradorklubben.se
och till kansliet kansli@labradorklubben.se. Skicka också dessa uppgifter till Labradorens
redaktör som vill ha de nya namn- och adressuppgifterna samt e-postadresser till styrelserutan
på regionsidorna.
Inbjudan till Regionträffen den 25 mars och kallelse till årets Labradorfullmäktige den 26
mars skickades ju ut redan före jul, kom ihåg att anmälningarna ska vara inne senast den 15
februari, oavsett om ni har haft era årsmöten eller inte. Hoppas att så många som möjligt tar
tillfället i akt och deltar båda dagarna. Det finns fortfarande möjlighet att komma med förslag
på ämnen ni vill diskutera på Regionträffen. Hör av er till mig i så fall.
Varmt välkomna till Regionträffen och Labradorfullmäktige !

Monica Damell Modin
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