Labrador Retrieverklubben
Protokoll fört vid styrelsemöte
Plats: Broby Gård, Märsta
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2018-02-24
§§ 55-83

_________________________________________________________________________________
Närvarande: Katarina Ramberg, Bo Norling, Monica Damell Modin, Anders Hallgren §§ 65-83, Lena
Karlsson, Eva Zetterdahl, tjänstgörande suppleanten Jane Geismar och suppleanten Camilla Kretz,
tjänstgörande suppleant § 55-64, samt Solveig Gyring, kansliet.
Anmält förhinder: Susanne Ekstedt

§ 55 Mötets öppnande
Ordföranden Katarina Ramberg hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 56 Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Bo Norling.
§ 57 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några tillägg.
§ 58 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll, nr 1/2018, är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. En justering gjordes i §
8, utdelande av rosett vid Club Show: ”beslöt styrelsen att den rosett som vid Club Show tidigare
tillfallit Bästa Champion i stället ska tillfalla bästa Junior”. Därefter lades protokollet till handlingarna.

SKRIVELSER
§ 59
Inkomna
Från SKK
GDPR – Personuppgiftsbiträdesavtal
GDPR – Spara snålt och rensa generöst
Uppdaterad rutin för inbjudan av utländska exteriördomare
GDPR – Ostrukturerat material
Inbjudan till utbildningstillfälle om Index 6 maj 2018
Inbjudan till livesänd information från ordf. i SKK:s utbildningskommitté
Från SSRK
Nya styrelseuppgifter för 2018, senast 31 mars
Medlemsavgifter för rasklubbar 2017
Klargörande ang. utbildning till certifierad provledare B-prov retriever
Inbjudan Representantskapsmöte 2018-06-02-03
Inbjudan Funktionärsträff 2018-04-14-15
Protokollsutdrag HS 2017-11-25-26 § 456 (bortlottningar)
Remiss – Utbildning till viltspårdomare, A. Henningsson, svar senast 2018-03-11
Remiss Regelrevidering Retrieverprov A och B inför 2022, svar senast 2018-04-30
Utkast Jaktprovsregler för retriever (A-prov samt B-prov)
Auktorisation spaniel jaktprovsdomare A. Petra Johansson, Marcus Sjöberg
Statistik FB-R

Från Regionerna
Mittlabben protokoll 2017-09-25; Årsmöteshandlingar
Västmanland protokoll 2017-10-15, 2017-12-10
Labväst protokoll 2018-01-16; protokoll årsmöte 2018-02-17; Årsmöteshandlingar
Småland årsmöteshandlingar; protokoll årsmöte 2018-02-11
Småland protokoll 2018-01-21, 2018-02-12
Östergötland protokoll 2018-02-06
Skåne ang. Instruktörskurs
Norrlabben, protokoll årsmöte 2018-02-18, protokoll 2018-02-18
Från Övriga
Vallentuna Täby Jaktvårdskrets årsmöte m. föredrag
SLU Framtidens djur
Utgående
Till SSRK
HS Protokoll 1/2018
Svar på remiss ang. preparandkurs
Till Regionerna
HS Protokoll 1/2018
Regionbrev 1/2018
Protokollsutdrag till styrelsen i region Östergötland
Till Övriga
Protokollsutdrag till I.Corander, A. Dagbäck-Printz, M. Sööder
Listan över de inkommande skrivelserna gicks igenom. Några av skrivelserna kommer att behandlas
som särskilda punkter under mötet.
UTSTÄLLNING/EXTERIÖR
§ 60 Utställningsfrågor
Eva rapporterade om arbetet med Club Show 2018, där dialogen med region Småland angående
arbetet med utställningen fortskrider enligt planerna. Även för Labvästs del går planeringen av Club
Show 2019 bra.
Eva informerade om att arbetet med Stamtavleboken flyter på. Några uppgifter saknas fortfarande,
men det mesta är klart och korrektur kommer snart att skickas ut. Annons om Stamtavleboken ska
finnas med i Labradoren nr 2/2018. Eva ombesörjer detta.
AVEL
§ 61 Allmänna avelsfrågor
Lena informerade om att Sofia Malm på SKK har meddelat att index ska finnas med i RAS, som därför
måste uppdateras.
Lena informerade även om en propå som kommit från SKK angående Hälsoprogrammet.
Avelskommittén kommer att ha ett möte i april och diskutera frågan.
EKONOMI
§ 62 Ekonomiska rapporter
Kassören gick igenom och kommenterade det ekonomiska läget till och med den 21 februari.
§ 63 Bokslut 2017
Bo gick igenom bokslutet för 2017. Slutresultatet hamnar på plus i stället för på ett budgerat
minusresultat.
Styrelsen beslöt att ge Bo mandat att placera 100.000 kr på ett räntebärande konto och på kortare tid
än ett år.

UTBILDNING
§ 64 Instruktörsutbildningen
Jane informerade om att två regioner, Småland och Skåne, som båda har skickat deltagare till
instruktörskursen i södra Sverige, har ifrågasatt den faktura som de fått från LRK/HS. Det kunde
konstateras att informationen om de ekonomiska villkoren när det gäller kursen inte varit tillräckligt
tydlig. De två regionerna hade fått den uppfattningen att LRK/HS skulle stå för samtliga kostnader för
kursen, vilket inte är fallet. Båda regionerna har redan deltagit i två kurstillfällen, men har hoppat av de
två sista kurstillfällena.
Bo lade fram ett förslag till lösning av problemet: LRK/HS tar på sig halva kostnaden för den del som
regionerna ska betala och regionerna tar den andra halvan. Villkoret är att det blir en tydlig
överenskommelse och att ett avtal skrivs med alla villkor tydligt angivna. Styrelsen beslöt att ge Bo i
uppdrag att framlägga förslaget för region Småland och region Skåne och i det fall detta godkänns,
skriva avtalet med dem.
Styrelsen diskuterade därefter framtida kurser. I första hand ska ämnet tas upp på Regionträffen i
mars, där Jane ska presentera och gå igenom kostnaderna för instruktionskurserna.
§ 65 Labradorlägret
Jane rapporterade om planeringen av årets Labradorläger som kommer att gå av stapeln på Väla
kursgård i närheten av Borås den 7-9 september. Två instruktörer är inbokade, Magnus Lindström och
Catharina Svenningsson. Högst 16 deltagare kan få plats på Labradorlägret.
JAKT
§ 66 Remiss från SSRK ang. utbildning till viltspårdomare
En remiss har inkommit från SSRK ang. utbildning av viltspårdomare. Anders meddelade att han har
diskuterat frågan med sin kommitté, som föreslår att LRK tillstyrker den ansökan som inkommit från A.
Henningsson. Styrelsen beslöt enligt jaktkommitténs förslag.
§ 67 Remiss från SSRK ang. Regelrevidering Retrieverprov A och B
En remiss har inkommit från SSRK ang. Regelrevidering Retrieverprov A och B. Reglerna ska börja
gälla 2022. Anders meddelade att han har haft ett första telefonmöte med jaktkommittén samt att han
kommer att ha ett möte senare i mars för att gå igenom frågan mer noggrant.
MENTALITET
§ 68 Föreläsningar om mentalitet
Katarina redogjorde för läget kring de planerade föreläsningarna som Ann-Chatrine Edoff kommer att
hålla om mentalitet, och som ska äga rum i mars på fyra olika platser i Sverige.
KLUBBEN
§ 69 Labradorfullmäktige 2018, planering, avstämning
Styrelsen gick igenom programmet för Fullmäktige, och hur verksamhetsberättelsen för 2017 ska
presenteras och av vilka. Beslöts att tillfråga Margot Engström om hon vill sköta registreringen av
deltagarna. Camilla åtog sig att ordna med röstkort och namnskyltar.
§ 70 Regionträffen 2018, fastställande av program
Katarina lade fram ett förslag till program för Regionträffen, vilket efter diskussion fastställdes av
styrelsen. Programmet kommer att skickas ut till deltagarna i god tid före träffen.
§ 71 Region Halland
Bo rapporterade från region Hallands årsmöte den 11 februari, där han hade suttit som ordförande.
Årsmötet var inte välbesökt, endast styrelsen samt två ytterligare medlemmar deltog. Då
valberedningen tyvärr inte hade lyckats med att få fram tillräckligt många medlemmar till en ny styrelse
kunde det konstateras att det endast fanns två vägar att gå: a) lägga ner regionen, b) lägga regionen

vilande. Efter diskussion beslöt årsmötet att begära hos HS att region Halland läggs vilande i tre år.
Frågan om till vilken region medlemmarna ska föras diskuterades och mötet beslutade att föreslå att
de förs över till Labväst. Regionens kapital kommer att föras över till ett balanskonto, som förvaltas av
HS. Medlemmen Hans Larsson tog på sig uppdraget att förvalta regionens två frysar.
Styrelsen i region Labväst har tillfrågats om de är villiga att ta över medlemmarna i Halland och har
ställt sig positiv till detta.
Styrelsen beslöt att lägga region Halland vilande i tre år samt att föra över medlemmarna till Labväst.
§ 72 Regionerna
Det kunde konstateras att alla regioner utom en, region Skåne, nu har avverkat sina årsmöten.
§ 73 SSRK:s Representantskapsmöte 2018
SSRK:s Representantskapsmöte kommer att äga rum den 2-3 juni. Det åligger den nya styrelsen att
utse den person som ska representera LRK och det bör lämpligen bli LRK:s nya ordförande. Anmälan
ska vara SSRK tillhanda senast den 10 april.
§ 74 SSRK:s Funktionärsträff 2018
SSRK:s Funktionärsträff äger rum den 14-15 april. Kallade är ansvariga för avel, jakt, utställning.
Styrelsen beslutade att en representant för vart och ett av dessa ansvarsområden ska delta i
Funktionärsträffen. Anmälan ska vara inskickad via länk senast den 26 mars. Klart är redan att Lena
som avelsansvarig kommer att delta.
§ 75 Styrelsens arbetsbeskrivningar
Beslöts att fastställa den nya versionen av styrelsens arbetsbeskrivningar som efter justeringar nu är
klar för utskrift. Åt Camilla uppdrogs att ordna detta.
§ 76 Kommittéernas arbete
Eftersom det hittills har saknats en arbetsbeskrivning för styrelsens kommittéer har ett förslag till en
sådan nu tagits fram. Styrelsen beslöt att fastställa den föreslagna arbetsbeskrivningen för
kommittéerna samt att bifoga denna till styrelsens arbetsbeskrivningar.
§ 77 Valphänvisningen, Laboklin
Solveig tog upp frågan om tester och om huruvida Laboklins blodtester ska godkännas. Avelsansvarig
fick i uppdrag att kontakta SKK för att efterhöra deras uppfattning i frågan.
§ 78 Arkivering av handlingar
Solveig rapporterade om det fortsatta arbetet med arkiveringen av LRK:s äldre handlingar. Som ett
tillägg till beslutet vid föregående styrelsesammanträde den 20-21 januari beslöt styrelsen att arkivera
handlingar till och med år 2016.
§ 79 GDPR
Kassören informerade om den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som enligt en EU-förordning
träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR kommer att diskuteras på SSRK:s Funktionärsträff. Styrelsen
beslöt att de som deltar i Funktionärsträffen informerar sig om hur det kommer att fungera. Den nya
styrelsen ska utse en ansvarig för frågan.
INFORMATION
§ 80 Informationsbroschyren
Camilla tog upp frågan om nytryck av klubbens informationsbroschyr. Eftersom en del ändringar
behöver göras beslöt styrelsen att avvakta något med att trycka upp en ny upplaga av broschyren
.

§ 81 Övriga frågor
Lena tog upp frågan om domare och sociala medier till diskussion.
§ 82 Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir det konstituerande mötet efter Labradorfullmäktige den 25 mars.
§ 83 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för ett trevligt möte och förklarade mötet avslutat.

Justeras:
Monica Damell Modin
Sekreterare
Katarina Ramberg
Ordförande

Bo Norling
Justerare

