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Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, , Jeanette Nordgren, Ulrika Hellman, Jan Garp, Lena
Karlsson, , Ingegerd Wikström,
Ursäktade: Ulla-Britt Östman, Eva Zetterdahl, Adjungerad: Solveig Gyring
_________________________________________________________________________________
§§ 97 Mötets öppnande
Ordförande Anders Dillström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§§ 98 Val av justerare
Att tillsammans med Ordförande justera protokollet utsågs Ulrika Hellman.
§§ 99 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes efter komplettering med §§ 112 c.
§§ 100 Skrivelser
Ingående Se via email utsänd förteckning.
Utgående Inga utsända skrivelser.
§§ 101 Föregående styrelseprotokoll - Uppdrag från tidigare styrelsemöten
Föregående protokoll genomlystes och alla uppdrag är omhändertagna.
§§ 102 Noterade AU-beslut
Inga nya AU beslut sedan föregående möte.
§§ 103 Ekonomisk rapport
Ekonomin är god, medlemsavgifterna flyter in, dock förutser vi ökad aktivitet och med det
kostnader under hösten. Bosse mejlar ut ekonomisk redovisning för perioden efter mötet.
a. LRK Betalkort För att teckna ett Zoom-konto och undvika att kostnaderna belastar
privatkonto så krävs ett LRK betalkort till vilket prenumerationsavgiften kopplas.
Banken har meddelat Bosse att LRK kan utverka ett betalkort kostnadsfritt.
Kostnader som belastas kontot via betalkortet attesteras av Anders.
§§ 104 Avel
Lena har pratat med Eva von Hellsing för utdrag av SJR registeruppgifter på Perdixhundarna vilka
är godkänt av SSRK och i paritet med SKK registrering, dock ej registrerat i Rasdata. Lena
formulerar ett brev i ämnet att skickas till SSRK. Anders har skickat ett nytt brev om utbildning.
Avelskommitten planerar ett fysiskt möte i juli.
§§ 105 Jakt

Jeanette uppdaterade status för A proven. Funktionärer och hälften av skyttarna klara. Domare
tillfrågade dock ska Retrieverjaktkommitten inom SSRK godkänna de domare som är tänkta till
våra A-prov. 8 platser kommet att finnas tillgängliga till träningsjaktprovet på Gässhult vilket
preliminärt planeras att genomföras i oktober.
§§ 106 Utställning/Exteriör
Bordlägges till nästa styrelsemöte.
§§ 107 Mentalitet
Ingegerd önskar att foldern/instruktionen läggs ut på hemsidan för medlemmarna som är
intresserade av beskrivning.
§§ 108 Utbildning
Bordlägges till nästa styrelsemöte.
§§ 109 Klubben
Ulrika meddelar att regionbrevet inom kort ska skickas ut. Ingegerd har bidragit med information
och Bosse inkommer med sin information 4 juni. Presentkort utfärdas till valpköpare som förnyar
medlemskapet de fått via uppfödaren och 14 har förnyat dock har 20-25 st valt att inte förnya
medlemsskapet. Ulrika skickar ett av styrelsen remissat brev till dessa.
§§ 110 Regionerna
Ekonomisk redovisning samt kassa från Gutelabben och Norrlabben har inkommit till kansliet och
kassören. Läggs i ”malpåse” i två år för vidare åtgärd. Pengarna är öronmärkta på separata
balanskonton. Bägge dessa regioner har nu fullföljt sina förpliktelser. Ny regiontillhörighet för
deras medlemmar diskuteras på nästa styrelsemöte.
§§ 111 Information
a. Hemsida Ingegerds folder ska publiceras och årtalet justeras.
b. Tidningen Klar för utskick.
c. Sociala medier WT mästerskapet annonseras på FB, likaledes jaktprovet i
Oskarshamn.
§§ 112 Övriga frågor
a. Rapport från SSRK Fullmäktige Inga överraskningar. Styrelsen och valberedningens
förslag klubbades igenom. Frågan om ett medlemskap där Styrelsen föreslår att locka
medlemmar med rabatterade avgifter där Tollarklubben föreslog i yrkande att
tillsätta en arbetsgrupp. Apportören som nättidning godkändes. Motion om att
stambokföra WT som då får officiell status klubbades igenom.
b. Digital lagring av dokument Jan har skapat en Google Drive, gratisversion med 15Gb
lagringsutrymme. Adminrättigheterna är kopplade till en Gmailadress med
tillhörande lösenord och Ordförande, IT-ansvarig samt Sekreterare har dessa
uppgifter. Åtkomst till mappar och dokument är kopplade till styrelsens LRK
emailadresser vilket betyder att tillträdande styrelsemedlem via sin LRK mejladress
kommer åt företrädarens mappar och dokument. Hela styrelsen når de
styrelsegemensamma mapparna och respektive områdesansvarig har tillgång till sin
områdesmapp. Om möjligt kommer admin Gmailadressen för Google drive att
användas vid tecknandet av ett Zoom-konto.
c. Rosetter Solveig Wahlström (Labväst) undrar om HS kan ange hur WT mästerskapets
rosetter ska se ut, färg och form? Styrelsen beslutade att ge Eva och Jeanette i
uppdrag att ta fram en enhetligt rosettdesign för Labradorklubben.

§§ 113 Kommande möten
Digitalt 19 augusti 19.00-20.30, Fysiskt möte 23-24 oktober på Scandic Upplands väsby
§§ 114 Mötets avslutande
Av ordförande med ett varmt tack till alla närvarande.
Jan Garp
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