Labrador retrieverklubben
4/2020
Protokoll fört vid styrelsemöte
2020-06-13
Telefonmöte
§§ 98–125
_________________________________________________________________________________
Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Lena Karlsson, Eva Zetterdahl, Camilla Kretz, Jeanette
Nordgren, Ulrika Hellman samt suppleanterna Ulla-Britt Östman och Ingegerd Wikström
Meddelat förhinder: Solveig Gyring, kansliet.
_________________________________________________________________________________
§ 98. Mötets öppnande
Ordförande Anders Dillström hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Mötet hölls
per telefon på grund av det rådande Coronautbrottet.
§ 99. Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Ulrika Hellman.
§ 100. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några justeringar.
§ 101. Föregående protokoll
Föregående protokoll (2/2020) är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Även det
konstituerande protokollet är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Till detta protokoll fanns en
justering i § 94: ”Till medlemmar i exteriör- och utställningskommittén föreslogs Ulrika Henriksson,
Gisella Håkansson och Katarina Ramberg.” ska ändras till ”Till medlemmar i exteriör- och
utställningskommittén föreslogs Ulrika Henriksson, Gisella Holstenson och Katarina Ramberg.”
Protokollen lades till handlingarna.

SKRIVELSER
§ 102. Skrivelser
In- och utkommande post 27/3–5/6 bifogas detta protokoll.
§ 103. Uppdrag från tidigare styrelsemöten
Styrelsen gick igenom föregående protokoll. De flesta uppdragen har slutförts och några är
fortfarande pågående.

EKONOMI
§ 104. Ekonomisk rapport
Föredragande: Bo Norling
Den ekonomiska rapporten gicks igenom. Klubbens ekonomi är fortsatt stabil och ingen nedgång på
grund av Coronautbrottet har hittills setts vad gäller medlemsavgifter. Avgiften för
medlemshanteringen har ökat. Regionerna har fått sina regionpengar utbetalade. Två av regionerna
får halva regionpengen vilket tidigare meddelats.
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Styrelsen diskuterade problemet med att regionerna på grund av Coronarestriktionerna och därmed
inställda aktiviteter i många fall inte kommer att kunna uppfylla kraven för regionpengen till nästa år.
Detta är något som huvudstyrelsen fortsätter att arbeta med för att hitta en lösning.

KLUBBEN
§ 105. Ungdomsstipendiet
Föredragande: Camilla Kretz
Sekreteraren meddelande att det inte kommit in någon ansökan till Ungdomsstipendiet i år.
§ 106. Avtackningar efter Fullmäktige
Föredragande: Camilla Kretz
Styrelsen gav Anders i uppdrag att skriva personliga tackbrev till avgående styrelsemedlemmar.
§ 107. Tidigare styrelsemedlemmen Margareta Dahl
Föredragande: Anders Dillström
Styrelsens tidigare medlem Margareta Dahl avled under våren efter en tids sjukdom.
Styrelsen beslöt att ge ett bidrag till Hjärnfonen till minne av Margareta.

REGIONERNA
§ 108. Norrlabben och Gotland
Föredragande: Bo Norling
Styrelsen diskuterade problemet med att varken Norrlabben eller Gutelabben inkommit med
årsmöteshandlingar, vilket fördröjer beslut om vilandeförklaring. Marita Björling har som adjungerad
fått i uppgift att eftersöka årsmötesprotokoll från dessa regioner. Eventuellt kommer styrelsen
behöva kontakta SKK för rådgivning.
§ 109. Faddersystemet
Föredragande: Camilla Kretz
Styrelsen diskuterade det faddersystem som var tänkt att presenteras på regionträffen i mars.
Faddersystemet innebär att varje styrelsemedlem är kontaktperson för en eller två regioner och
förväntas deltaga i ett av regionens styrelsemöten under året.
Styrelsen fördelade regionerna mellan sig.
Styrelsen beslöt att presentera faddersystemet i nästa regionbrev.
§ 110. Regionbrev
Föredragande: Camilla Kretz
Camilla efterlyste material till nästa regionbrev.

JAKT
§ 111. Ordinarie prov
Föredragande: Jeanette Nordgren
Ordinarie prov är planerat den 23–24 september i regi av region Östergötland. Det är svårt att hitta
domare som inte är i riskgruppen (för Corona). Funktionärer och mark är klara. Tills vidare fortsätter
planeringen av B-provet med förhoppningen att det kan verkställas.
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§ 112. A-provet
Föredragande: Jeanette Nordgren
Styrelsen diskuterade höstens A-prov och problem som kan uppstå med att i tid avboka domare och
mark etc.
Styrelsen beslöt att ställa in årets A-prov med hänvisning till SKKs riktlinjer.

MENTALITET
§ 113. FB-R och BPH i Coronatider
Föredragande: Ingegerd Wikström
Det har varit stora problem med att anordna FB-R och BPH i år på grund av att många av beskrivarna
är personer i riskgruppen (för Corona).
Styrelsen diskuterade problemet och kom fram till att klubben även fortsättningsvis ska följa de
riktlinjer som SKK angiver.

UTSTÄLLNING/EXTERIÖR
§ 114. Club Show 2023
Föredragande: Eva Zetterdahl
Eftersom årets Club Show ställdes in föreslog Eva att styrelsen erbjuder Östergötland att anordna
Club Show 2023.
Styrelsen beslöt att erbjuda Östergötland att anordna Club Show 2023.
§ 115. Ersättning till domare och ringsekreterare på inofficiella utställningar
Föredragande: Eva Zetterdahl
Regionerna har lyft frågan angående ersättning till domare och ringsekreterare på inofficiella
utställningar. I dag följer vi SKKs riktlinjer.
Styrelsen gav Eva i uppdrag att se över ersättningsnivåerna till nästa styrelsemöte.
§ 116. Övrig information exteriör/utställning
Föredragande: Eva Zetterdahl
Med anledning av restriktionerna i samband med Coronautbrottet kommer Eva att föra en
fortlöpande dialog med klubbens regioner om de inofficiella utställningarna som planeras i höst.

INFORMATION
§ 117. Tidningen
Föredragande: Camilla Kretz
I nr 3 av Labradoren är det dags att annonsera om årets julannonser.
Styrelsen beslöt att behålla de förmånliga annonspriserna för medlemmarna i årets julnummer av
Labradoren.
Camilla tog även upp en förfrågan från Elsa Blomster om publicering av artikel/lar i Labradoren i
utbyte mot annonsplats.
Styrelsen beslöt att tacka nej till erbjudandet då det inte överensstämmer med klubbens policy.
Manusstopp för nästa Labradoren är den 25 juli.
§ 118. Facebook
Föredragande: Camilla Kretz
Camilla meddelade att Ulrika Hellman tillsammans med henne nu fungerar som administratör för
Facebook-sidan.
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AVEL
§ 119. RAS-konferensen 2021
Föredragande: Lena Karlsson
Planeringen av RAS-konferensen i januari 2021 fortsätter. Scandic hotell i Upplands Väsby är bokat,
offert för lokal och måltider väntas. Konferensen är budgeterad för 50 personer. Flera
föredragshållare är redan tillfrågade.

UTBILDNING
§ 120. Väla-lägret
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Sista anmälningsdag för Väla-lägret är den 1 juli, strax under 10 personer är anmälda.
Styrelsen beslöt att avboka den danska instruktören som tillfrågats men att genomföra lägret som
planerat i övrigt.
§ 121. Instruktörsutbildning
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Ulla-Britt meddelade att instruktörsutbildningen i Västergötland startar i september och att Lotta
Larsson kommer att vara instruktör.
§ 122. Övriga utbildningsfrågor
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Ulla-Britt fortsätter att planera för en uppdaterings-utbildning av ”gamla” instruktörer och
funktionärer.
Ulla-Britt föreslog att klubben skulle anordna en ”online-aktivitet” där deltagarna skickar in filmer på
sina hundar t.ex. när de apporterar.
Styrelsen gav Ulla-Britt i uppdrag att komma med ett förslag till nästa styrelsemöte hur en sådan
aktivitet kan anordnas.

§ 123. Övriga frågor
Föredragande: Anders Dillström
Anders har blivit kontaktad av ett företag som arbetar med medlemshantering. Styrelsen diskuterade
de ökade kostnaderna för medlemshanteringen och kommer att fortsätta bevaka denna fråga för att
komma ned i kostnader.
§ 124. Kommande styrelsemöten
Nästa styrelsemöte äger rum den 8 augusti som ett telefonmöte.
§ 125. Mötets avslutande
Ordföranden tackade för mötet och förklarade mötet avslutat.

Camilla Kretz

Justeras:

Sekreterare

Anders Dillström
Ordförande

4

Ulrika Hellman
Justerare

