Labrador retrieverklubben
6/2020
Protokoll fört vid styrelsemöte
2020-09-26
Telefonmöte
§§ 151–181
_________________________________________________________________________________
Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Eva Zetterdahl, Camilla Kretz, Jeanette Nordgren, Lena
Karlsson samt suppleanterna Ulla-Britt Östman och Ingegerd Wikström.
Meddelat förhinder: Ulrika Hellman.
_________________________________________________________________________________
§ 151. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet hölls som ett telefonmöte.
§ 152. Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Eva Zetterdahl.
§ 153. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några justeringar.
§ 154. Föregående protokoll
Föregående protokoll (5/2020) är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till
handlingarna.

SKRIVELSER
§ 155. Skrivelser
In- och utkommande post 13/8–24/9 bifogas detta protokoll.
§ 156. Uppdrag från tidigare styrelsemöten
Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Uppdragen är pågående.

EKONOMI
§ 157. Ekonomisk rapport
Föredragande: Bo Norling
Den ekonomiska rapporten per den 23/9 gicks igenom. Klubbens ekonomi är fortsatt god. En viss
eftersläpning av medlemsavgifterna föreligger. Kostnaderna för Labradoren är något lägre på grund
av att sidorna i tidningen har varit färre under året. Kostnaderna för HS styrelsemöten är betydligt
lägre eftersom de tre senaste mötena hållits per telefon. Klubbens överskott i år är hittills drygt
254 000 kr.
§ 158. Tidplan inför budget 2021
Föredragande: Bo Norling
Vid nästa möte i november kommer styrelsen bl.a. att diskutera nästa års budget och
verksamhetsplan. Bo vill gärna ha förslagen per mail innan mötet.
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§ 159. Extra satsning på regionerna 2021
Föredragande: Bo Norling
Styrelsen har vid flera möten diskuterat hur klubbens stora överskott ska fördelas. Bo föreslog att
tidigarelägga regionträffen för att kunna diskutera detta med regionerna. Förslaget är att
regionträffen hålls den 30 januari 2021. Regionerna ska tillfrågas om det finns intresse för en tidigare
regionträff. Bo skriver en text som ska publiceras i kommande regionbrev.

JAKT
§ 160. B-provet
Föredragande: Jeanette Nordgren
Jeanette gav en rapport från B-provet som arrangerades av region Östergötland i september.
Övriga B-prov som arrangerats i Labradorklubben under året har varit överfulla, särskilt i
nybörjarklasserna.
Jeanette berättade att det nya upplägget på jaktproven, som införts på grund av restriktioner under
coronakrisen, fått positiv feedback från både deltagare och domare. Upplägget har bl.a. inneburit
kortare väntetider.
§ 161. Ordinarie prov och WT-mästerskapet 2021
Föredragande: Jeanette Nordgren
Jeanette kommer att kontakta jaktansvariga i regionerna direkt för att fråga om intresse för att
anordna ordinarie prov och WT-mästerskapet under nästa år. Förfrågan kommer också att gå ut i
nästa regionbrev.

AVEL
§ 162. RAS-konferensen
Föredragande: Lena Karlsson
Lena berättade att anmälningar inkommit till RAS-konferensen i januari. Mer än hälften av platserna
är nu bokade.
§ 163. Valphänvisningen
Föredragande: Lena Karlsson
Avelskommittén har diskuterat reglerna för valphänvisningen och föreslår att klubben återgår till de
gamla reglerna. Bakgrunden är att det nu finns möjlighet till exteriörbedömning.
Styrelsen beslutade att återgå till de gamla reglerna från och med 1 december 2020.
§ 164. Blocket
Föredragande: Lena Karlsson
Lena berättade om en annons som Pudelklubben publicerat på Blocket. Annonsen uppmanar till att
inte köpa en blandras. Lena föreslår att Labradorklubben publicerar en liknande annons på Blocket.
Styrelsen gav Lena i uppdrag att göra ett förslag till annons och presentera förslaget för styrelsen.

UTBILDNING
§ 165. Välalägret, rapport
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Ulla-Britt gav en rapport från Välalägret. Utvärderingarna var överlag positiva. Alla deltagare fick
tillgång till enkelrum, även de som inte beställt det från början.
Styrelsen beslutade att betala tillbaka avgiften för enkelrum till dem som betalat för detta.
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§ 166. Instruktörsutbildningen
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Ulla-Britt berättade att instruktörsutbildningen i Götene satt igång. De fem deltagarna kommer från
regionerna Skåne, Skaraborg och Västmanland.
§ 167. Kursdiplom
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Ulla-Britt har gjort ett förslag till kursdiplom. Förslaget skickas till styrelsen för påseende.

KLUBBEN
§ 168. Nytt Regionbrev
Föredragande: Camilla Kretz
Sekreteraren planerar ett nytt regionbrev. Styrelsen diskuterade och kom med förslag till innehåll.
§ 169. Medlemmar som vill byta region
Föredragande: Anders Dillström
Styrelsen diskuterade önskemål från en medlem att byta regiontillhörighet. Eftersom det i stadgarna
inte finns några förbehåll för att byta region beslutade styrelsen att tillstyrka önskemålet. Anders fick
i uppdrag att meddela medlemmen detta.
§ 170. Brev från medlem
Föredragande: Anders Dillström
Ett brev från en medlem diskuterades. Brevet innehåller bl.a. några förslag, t.ex. att införa
mentorskap för nya uppfödare. Brevet tar också upp diskussioner på Facebook och brevskrivaren
upplever att nya labradoruppfödare inte får det stöd som de behöver.
Styrelsen gav ordförande i uppdrag att kontakta medlemmen och diskutera det inträffade.
Förslagen som brevet tog upp bordlades till nästa möte.
§ 171. Brev från LRK-Ö
Föredragande: Anders Dillström
Styrelsen har fått ett brev från region Östra med flera förslag om hur klubben ska kunna värva fler
nya labradorägare, hur fler medlemmar kan bli aktiva med sina hundar m.m.
Styrelsen beslutade att bordlägga brevet med förslag till nästa styrelsemöte. Styrelsen konstaterade
även att förslagen med fördel kan diskuteras på kommande regionträff.

MENTALITET
§ 172. Publicera kommande FB-R i regionerna på hemsidan?
Föredragande: Ingegerd Wikström
Ingegerd föreslog att klubbens regioner ska kunna publicera sina kommande FB-R på hemsidan.
Styrelsen beslutade att tillstyrka Ingegerds förslag.

INFORMATION
§ 173. Annonsförfrågningar till hemsidan
Föredragande: Camilla Kretz
Det har inkommit flera förfrågningar om annonsering på klubbens hemsida.
Styrelsen gav Ulrika i uppdrag att kontakta Marie Ahlqvist, informationsansvarig i SSRK, och att
utarbeta ett förslag på annonskostnader för hemsidan.
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§ 174. Tidningen
Föredragande: Camilla Kretz
Camilla påminde om nästa manusstopp den 25 oktober. Från HS ska kallelse till Labradorfullmäktige
publiceras. Om motioner inkommer ska de publiceras. I regionernas spalter ska kallelse till
regionmöte publiceras. Datum, tid och plats ska tydligt framgå.
§ 175. LRKs logga på hemsidan
Föredragande: Camilla Kretz
Informationsansvarig har föreslagit att LRKs logga ska publiceras i högupplöst format på hemsidan så
att den enkelt ska kunna laddas ned.
Styrelsen beslutade att tillstyrka förslaget.

UTSTÄLLNING/EXTERIÖR
§ 176. Club Show 2021
Föredragande: Eva Zetterdahl
Planeringen inför Club Show 2021 fortsätter. Utställningskommittén har diskuterat förslag på svenska
domare, om coronakrisen fortsätter och de engelska domarna inte har möjlighet att komma. Eva
presenterade förslag på två svenska domare och styrelsen beslutade att tillstyrka förslaget.
§ 177. Club Show 2023
Föredragande: Eva Zetterdahl
Eva berättade att region Östergötlands styrelse beslutat att anordna Club Show 2023.
Eva underströk att den sittande styrelsen ansvarar för arrangemanget, även om de inte sitter kvar i
regionens styrelse.

REGIONERNA
§ 178. Gutelabben och Norrlabben
Föredragande: Bo Norling
Bo informerade om att klubben till slut fått in årsmötesprotokoll från Norrlabben och Gutelabben.
I den ena regionens fall saknas beslut om vilandeförklaring i protokollet och i den andra regionens fall
deltog inga medlemmar förutom styrelsen i årsmötet. En styrelse kan om inga medlemmar deltar
inte ge sig själv ansvarsfrihet. I förlängningen kan detta kanske betyda att HS kommer att behöva
kalla till årsmöten för båda regionerna.

§ 179. Övriga frågor
Föredragande: Anders Dillström
Valberedningen har uttryckt önskemål om att styrelsen tidigarelägger mötet i november, för att få
god tid på sig inför fullmäktige med förslag på ny styrelse.
Styrelsen beslutade att flytta mötet från 28–29 november till 7–8 november. Sekreteraren fick i
uppdrag att kontakta Scandic hotell.

§ 180. Kommande styrelsemöten 2020
Nästa möte hålls som ett tvådagarsmöte den 7–8 november på Scandic Infra City (inte på Scandic i
Upplands Väsby, som håller stängt).
Nästa möte efter detta äger rum den 31/1 2021, dagen efter den planerade regionträffen. Om
regionträffen inte blir av detta datum kan styrelsen behöva flytta på mötet.
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§ 181. Mötets avslutande
Ordföranden tackade för ett bra och kreativt möte och förklarade mötet avslutat.

Camilla Kretz

Justeras:

Sekreterare

Anders Dillström
Ordförande
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Eva Zetterdahl
Justerare

