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Scandic Hotell Infra City, Upplands Väsby

§§ 182-217

Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Lena Karlsson, Ulrika Hellman och tjänstgörande suppleant
Ingegerd Wikström.
Jeanette Nordgren, Eva Zetterdahl, och Ulla-Britt Östman deltog per telefon under respektive
ansvarsområden.
Anmält förhinder: Camilla Kretz.
§ 182. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. I Camilla Kretz frånvaro träder
Ingegerd Wikström in som tjänstgörande suppleant och protokollförare.
§ 183. Val av justerare
Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Ulrika Hellman.
§ 184. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några justeringar.
§ 185. Föregående protokoll
Föregående protokoll (6/2020) är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till
handlingarna.
§ 186. Skrivelser
In- och utgående post 28/9 – 5/11 bifogas protokollet.
§ 187. Uppdrag från tidigare styrelsemöten
Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Uppdragen är pågående.
Ekonomi
§ 188. Ekonomisk rapport.
Föredragande: Bo Norling
Den ekonomiska rapporten per den 31/10 gicks igenom. Klubbens ekonomi är fortsatt god. En viss
eftersläpning från föreningssupport av medlemsavgifterna föreligger. Vi har tappat ca 50
medlemmar. Det kommer att finnas många annonser i Labradoren nr 4. Välalägret kunde
genomföras. Det är lägre kostnader för styrelsemöten pga rådande situation. Två regioner har inte
fått några pengar pga brister i redovisningen. Kommittéarbetet har legat lågt. My dog genomfördes,
men Stockholmsmässan kommer inte att genomföras. Vinst på årsbasis 280 000:- - 300 000:-.

Diskussion kring hur pengarna ska placeras. Bo får i uppdrag att undersöka bästa placering. AU kan
därefter ta beslut.
§ 189 Inför budget 2021 – äskande och särskilda satsningar
Inför budget 2021. Bo inleder arbetet. Underlag till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan ska
vara sekreteraren tillhanda senast 31 december 2020

§ 190 Bidrag och arrangemang på uppdrag av HS
Enligt tidigare beslut lämnas ett bidrag till certutställning på 30 000:- LM 20 000:- WT 10 000:-.
Förslag om på nya bidrag på 15 000:- för ordinarie B-prov och att bidraget för LM höjas till 40 000:-.
Beslut fattades enligt ovanstående.
Klubben
§ 191 Sponsring 2021-2022
Sponsring: Agria- och Royalkontraktet går ut vid årsskiftet. Anders kontaktar våra nuvarande
sponsorer.
§ 192 Regionträff
Regionträff 2021 flyttas pga rådande covidläge fram till sommaren. Kombineras med styrelsemöte i
juni.
§ 193 Fullmäktige
Fullmäktige hålls den 28 mars, som läget är just nu, digitalt. Camilla skickar ut Word-fil med
verksamhetsplan och verksamhetsberättelse, så styrelsen kan skriva sina respektive delar.
Underlaget ska vara Camilla tillhanda senast 2020-12-31.
§ 194 Kallelse till i Labradoren
Kallelse till fullmäktigemöte i Stockholm annonseras i Labradoren nr 4. Om det inte går att ha ett
vanligt fullmäktige, kallas det till digitalt fullmäktige via hemsidan.
§ 195 Motioner till fullmäktige
Inga motioner till fullmäktige har kommit in.
§ 196 Julhälsningar, lista och blomstercheckar.
Blomstercheckar och julhälsningar enligt lista.
§ 197 Förtjänsttecken
Eftersom inget förslag till förtjänsttecken har kommit in än skjuts frågan till nästa möte.
§ 198 Regionbrev 4, innehåll

Regionbrev 4. Ulrika kontaktar Camilla om innehåll; regionträff, förtjänsttecken ev övrig info, t ex att
exteriörbedömning kan och bör ordnas av regionerna efter samråd med utställningsansvarig.
§ 199 Brev från LRKÖ
Föredragande Anders Dillström:
Många stannar som medlemmar tack vare tidningen. Hur ökar vi intresset för klubben hos
uppfödarna? Ev enkät till uppfödare: Vad krävs av LRK, för att du skulle vilja vara med i klubben?
Anders funderar vidare. Vi försöker få adresser till uppfödare från SKK för direktkontakt. Hur hittar vi
de nya uppfödarna? Kan vi ordna aktiviteter för uppfödare som inte är medlemmar, för att få med
dem i klubben?
Tidningen i pappersform är att föredra. Kostnaden för att ha den både i pappersform och digitalt blir
för hög.
Kanske träningstillfällen eller andra gemensamma aktiviteter för att skapa ett samarbeta med de
övriga retrieverklubbarna. Skicka Labradoren till FRK, GRK osv.?
Info till medlemmar. Skicka till föreningssupport för utskick, kolla med föreningssupport via Margot.
Vi kan skicka både från regioner och från HS. Anders kontaktar Margot om hur vi ska göra. Kan Ulrika
vara spindeln i nätet? Idé: påminnelse om medlemskap för valpköpare år två. Bosse formulerar
brevet. Kanske locka med någon utlottning. Presentkort på visselpipa eller dummy med logga. Ulrika
arbetar vidare med frågan.
Medlem har skickat in fråga om mentorskap för uppfödare. Det naturliga är att vända sig till den
uppfödaren som man köpte sin första hund. Svårt att få till.
Regionerna
§ 200 Regionerna
Föredragande Bo Norling
Regionerna: Inget nytt från Norrlabben och Gutelabben. Det finns risk för att HS får ta över som
regionstyrelse och kalla in till nya årsmöten.
Ulrika Hellman skriver regionbrev
§ 201 FB-R
Föredragande Ingegerd Wikström:
Efter diskussion om ev justering av anvisningarna för FB-R, kom vi fram till att inte att föreslå
ändringar av anvisningarna. Kommande FB-R förs upp på hemsidan på samma sätt som andra
aktiviteter. Fler funktionärer behöver utbildas.
Information
Föredragande Ulrika Hellman
§ 202 Veckans hundras/Köpa Hund

Labradoren kommer att vara Veckans hundras i SKK/Köpa Hund den 30 november. Ulrika kollar med
SKK.
§ 203 Annonser i Labradoren
Ulrika har skickat ut förfrågan till olika annonsörer för Labradoren.
§ 204 Annonser på hemsidan
Annonser på hemsidan? SSRK har en annonspolicy för hemsidan, men eftersom de hellre vill ha
annons i tidningen, så får annonsör i Apportören en länk på hemsidan. Vi gör på samma sätt.

Avel
Föredragande Lena Karlsson
§ 205
Information om Stargardt PRA. Planen är att få en central registrering
§ 206
Om hund med misstänkt RD, renal dysplasi, avlider måste man genomföra en biopsi, vilket görs vid
en obduktion, för att få RD bekräftad. Om ägaren inte vill bekosta obduktion, kan i så fall
Labradorfonden bekosta den? Lena undersöker vad det skulle kosta.
§ 207
Kan de kennlar som i huvudsak föder upp labradorer med jaktavlade linjer märkas ut på något sätt?
Frågan tas upp vid nästa möte.
§ 208
Styrelsen tackar för infon om kopparhepatit.
§ 209
RAS-konferensen flyttas till 27-28 november 2021.
§ 209 b
Rapport från avelskommittén. Kommittén söker en veterinär som kan vara adjungerad till
kommittén.
Utställning/Exteriör via telefon
Föredragande Eva Zetterdahl via telefon
§ 210
AU-beslut om domare för Club Show 2021 anmäls och läggs till handlingarna.

§ 211
Domare till Club Show 2022. Kommitténs förslag nr 1 föreligger, men mer research behöver göras
innan AU-beslut tas.
§ 212
Anatomikurs med Filip Johnsson har hållits i region Småland. Bra kurs
Vi kan genomföra exteriörbedömningar enligt skrivelse från SKK. Regionerna ska kunna göra
exteriörbedömningar. Kommittén får besluta efter önskemål från regionerna.
Exteriörbedömningstillfällen ska upp på hemsidan.
Statistiken för utställningar 2020. Svårt göra jämförelse med bara 5 utställningar.
Jakt via telefon
Föredragande Jeanette Nordgren
§ 213
WT mästerskap i Labbväst i början av september.
Ingen har nappat på ordinarieprov. Jeanette kontaktar regionerna och frågan kommer också med i
regionbrevet.
A-proven: Jeanette samarbetar med SSRK. Utökat samarbete med SSRK Östra och SSRK Östergötland
Ett möte planeras för samarbete mellan SSRK och rasklubbarna.
Provledarutbildning för WT ordnad av SSRK har inte fått några anmälningar. Det måste finnas
utbildade provledare och certifierade domare även för WT, C-prov.
Styrelsen tackade för informationen.
Utbildning via telefon
Föredragande Ulla-Britt Östman
§ 214
En grundkopia av diplomet har skickats till Jessica
Instruktörsutbildning blir klar i januari. Ny utbildning i vår, framåt maj
Två helger för fortbildning av instruktörer. Annons i tidningen.
Regionerna har inte svarat på frågan om önskemål om provledarutbildning.
Nytt försök med provledarutbildning med nivå för WT.
Utvärdering av Välalägret: Lägret var lyckat och uppskattat.
Nytt Välaläger bokas till september 2021.
§ 215 Övriga frågor
Hur ska vi hantera vårt överskott? Styrelsen diskuterade olika alternativ för att stödja regionerna
och deras medlemmar.

Annons i Labradoren om flytt av RAS- konferensen till november 2021.
Uppdrogs åt Anders Dillström och Lena Karlsson att tillskriva SSRK i frågan om efterregistrerade
hundar.
§ 216 Kommande styrelsemöte
30-31 januari 2021 på något Scandic i Upplands Väsby. Camilla bokar.
2021: Söndagen 28 mars fullmäktige, styrelsemöte 27 mars. Camilla bokar
§ 217 Mötets avslutande
Ordförande tackade för ett bra möte och kreativt möte IRL och förklarade mötet avslutat.
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