
 

 
 
 
 
Labrador retrieverklubben      6/2021  
Protokoll ordinarie styrelsemöte     2021-08-19  
Digitalt möte via MS Teams      §§ 115-132 
_________________________________________________________________________________  
Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Eva Zetterdahl, Jan Garp, Lena Karlsson, Ulla-Britt Östman, Ingegerd 
Wikström, Adjungerad: Solveig Gyring 
Ursäktade: Jeanette Nordgren, Ulrika Hellman, 
_________________________________________________________________________________  
 

§§ 115 Mötets öppnande  
Ordförande Anders Dillström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§§ 116 Val av justerare  
Att tillsammans med Ordförande justera protokollet utsågs Ingegerd Wikström. 
 
§§ 117 Fastställande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordning godkändes. 
 
§§ 118 Skrivelser in/utgående 
Se Bilaga 1. 
 
§§ 119 Föregående styrelseprotokoll - Uppdrag från tidigare styrelsemöten 
Föregående protokoll genomdrogs och lades till handlingarna.  
 
§§ 120 Noterade AU-beslut  
Se Bilaga 2. 
 
§§ 121 Ekonomisk rapport  
Inga större händelser på konto sedan förra mötet. Bra resultat, men ligger lågt på inbetalning av 
medlemsavgifterna. Fortfarande lågt kostnadsläge p g av rådande pandemi. Instruktörsutbildningen ännu 
ej betald.  

a. Medlemskap i Jägarförbundet Bo ställde frågan om vad detta medlemsskapet ger LRK. Då vi 
inte ser att LRK får ut mervärde av medlemsskapet beslutade styrelsen att säga upp det. 

b. Sponsring av stamboksavgifter under 2021 Bosse föreslår att LRK centralt tar regionernas 
kostnader för stambokföring för 2021. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget. Bosse 
informerar regionerna. 
 

§§ 122 Avel  
två avelskommittemöten har genomförts sedan senaste mötet. Presentation av fördragshållare på 
raskonferensen 27/28 november på Scandic, Upplands-Väsby läggs ut på Facebook. Lena efterlyser 
skribent/fotograf samt önskar en stark styrelserepresentation på konferensen. Styrelsen beslutade att 
förstärka budgeten med lunch för söndagen samt blomstercheckar till föredragshållarna. Stamtavlebok - 
att planera in för publicering 2023. Hälsoenkät ska genomföras under 2022. Lena kommer att delta på 
SSRK avelskonferens.  
 
§§ 123 Jakt  



Jeanette informerade via email att samtliga jaktaktiviteter är under kontroll. Tjugo anmälda till första A-
provet nästa helg, sexton som startar. Träningsjakten finns annonserad på hemsidan och Facebook samt 
publiceras i Labradoren. Två inkomna anmälningar till dags dato så sex platser finns kvar. 
 
§§ 124 Utställning/Exteriör  
Eva rapporterar att det har hållits ett fåtal exteriörbedömningar men inofficiella utställningar börjar 
planeras in. Club Show planeringen pågår enligt plan. Rådande covidrestriktioner sätter begränsning på 
antal deltagare och publik och Club show-mingel ställs in av samma orsak. Styrelsen beslutade att dela ut 
stamtavleböcker till domare och klassvinnare samt sälja dessa till rabatterat pris a 50kr/st under Club 
Show. 
 
§§ 125 Mentalitet  
FB-R och BPH genomförs fortlöpande och med god takt. 
 
§§ 126 Utbildning  
Ulla-Britt meddelade att en av de anmälda som uppfyllde kriterierna till årets provledarutbildningen nu är 
klar. Ett Kommittemöte har genomförts och där diskuterade nästa års övergripande utbildningsplan som 
komer att innefatta bl a en  instruktörsutbildning. Välalägret 2022 preliminärt planerat 2-4 september 
under förutsättning att anläggningen är ledig. Fysiskt kommittemöte genomförs under hösten för att 
fastställa utbildningsplanen för 2022. 
 
§§ 127 Klubben 

a. Tidpunkt & plats för Regionträff Planeras in i anslutning till fullmäktige i slutet på mars 2022.  
 

§§ 128 Regionerna  
Bordlägges till nästa möte. 
 
§§ 129 Information  
Bordlägges till nästa möte. 

a. Hemsida 
b. Tidningen 
c. Sociala medier 

 
§§ 130 Övriga frågor 

a. Telefon på kansliet Sista september avslutas den fasta telefonen till kansliet. Solveig 
undersöker med Telia om telefonnumret kan konverteras till IP-telefon via fiber. 

b. Gemensam policy kring rosetter Bordlägges till dess arbetsgruppen får tid att titta på frågan. 
 

§§ 131 Kommande möten  
23-24 oktober ”live” på Scandic i Upplands-Väsby.  
26 november på Scandic i anslutning till Raskonferensen  (Jan skickar förfrågan till styrelsen om vilka som 
är med på raskonferensen).  
29-30 januari på Scandic, Upplands-Väsby. 
 
§§ 132 Mötets avslutande  
Av ordförande med ett varmt tack till alla närvarande. 
 
Jan Garp    Justeras: 
 
Sekreterare   Anders Dilström  Ingegerd Wikström 

Ordförande   Justeringsperson 
 
 
 
 
 
 


