Labrador retrieverklubben
2/2020
Protokoll fört vid styrelsemöte
2020-03-29
Telefonmöte
§§ 49–84
_________________________________________________________________________________
Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Lena Karlsson, Eva Zetterdahl, Camilla Kretz, Anna Londré
(§§ 49–57), suppleanterna Ulla-Britt Östman och Ingegerd Wikström samt Solveig Gyring, kansliet.
_________________________________________________________________________________
§ 49. Mötets öppnande
Ordförande Anders Dillström hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Mötet hålls
per telefon på grund av det rådande Coronautbrottet.
§ 50. Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Bo Norling.
§ 51. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några justeringar.
§ 52. Föregående protokoll
Föregående protokoll (1/2020) är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till
handlingarna.

SKRIVELSER
§ 53. Skrivelser
In- och utkommande post 17/1–27/3 bifogas detta protokoll.
§ 54. Uppdrag från tidigare styrelsemöten
Styrelsen gick igenom föregående protokoll och kunde konstatera att de flesta uppdragen slutförts.
Några uppdrag är fortfarande pågående.

JAKT
§ 55. Ordinarie prov, ansökan
Föredragande: Anna Londré
Östergötland är den enda region som ansökt om att få anordna ordinarie prov. Provet kommer att
hållas i Norrköping i september.
Styrelsen beslutade att bifalla Östergötlands ansökan.
§ 56. A-prov i höst
Föredragande: Anna Londré
Planeringen av A-provet fortgår tillsvidare som planerat. Provet hålls någon gång i oktober. En
annons kommer att publiceras i Labradoren nr 2.
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§ 57. WT-mästerskapet
Föredragande: Anna Londré
WT-mästerskapet kommer inte att bli av i år på grund av bristande intresse från regionerna.

KLUBBEN
§ 58. AU-beslut 5/2 2020
Föredragande: Camilla Kretz
Ett AU-beslut togs den 5/2 som gällde dels en proposition till Fullmäktige angående stadgeändring
för LRKs regioner. Propositionen finns i sin helhet i fullmäktigehandlingarna.
Det andra beslutet gällde ersättning på grund av förlorad arbetsinkomst för Lena Karlsson, som
representerade klubben vid uppfödarträffen i Jönköping onsdagen den 19 februari 2020.
Vid AU-beslutet deltog ordförande Anders Dillström, kassör Bo Norling och sekreterare Camilla Kretz.
§ 59. Per Capsulam 13/3 2020
Föredragande: Camilla Kretz och Bo Norling
Ett Per Capsulam-beslut togs per mail av hela styrelsen den 13/3 gällande att ställa in årets
Fullmäktige som planerats till den 22/3. Orsaken var det rådande Coronautbrottet. Innan beslutet
togs hade regionerna tillfrågats om intresset av att delta i Fullmäktige. De flesta regioner hade
uppgett att de inte ämnade resa till Stockholm på grund av Coronautbrottet.
§ 60. Beslut ang. fullmäktiges genomförande
Föredragande: Bo Norling
Styrelsen diskuterade alternativ till genomförande av årets Fullmäktige.
Styrelsen beslutade att genomföra Fullmäktige på distans, enligt det förslag som SKK presenterat
(”Fullmäktigemöte på distans”). Styrelsens förslag till datum sattes i första hand till den 16/5 och i
andra hand till den 25/4.
Styrelsen gav Camilla Kretz i uppdrag att göra en (bindande) anmälan via SKK:s hemsida.
Styrelsen gav Bo Norling i uppdrag att vara kontaktperson gentemot SKK i denna fråga.
§ 61. Adjungering av styrelseledamöter
Föredragande: Anders Dillström
Styrelsen diskuterade möjligheten att så snart som möjligt adjungera de två tilltänkta
styrelsemedlemmarna till styrelsen, eftersom Fullmäktige inte blir av som planerat.
Styrelsen beslutade att adjungera Jeanette Nordgren och Ulrica Hellman till styrelsen.
§ 62. Gotland, Norrlabben och Halland
Styrelsen diskuterade problemet med att Gotland och Norrlabben inte lyckats med att få ihop nya
styrelser för 2020. Dessa regioner har hittills inte inkommit med årsmöteshandlingar och därför kan
heller inget beslut tas om deras fortsatta existens.
Styrelsen diskuterade vart dessa medlemmar ska flyttas. I första hand ska Småland tillfrågas om de
vill ta över medlemmarna från Gotland och Västerbotten om de vill ta över medlemmarna från
Norrbotten.
Styrelsen beslutade att upplösa region Halland. Regionens medlemmar fortsätter tillhöra Labväst.

EKONOMI
§ 63. Ekonomiska rapporter
Föredragande: Bo Norling
Den ekonomiska rapporten gicks igenom. Kostnaderna för Labradorfullmäktige och Regionträffen
som ställts in blir omkring 95 000 kr på grund av gällande avbokningsregler. Resultatet för perioden
fram till 22/3 är drygt + 56 000 kr.
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§ 64. Redovisning av regionernas inskick av handlingar och verksamhet 2019
Föredragande: Bo Norling
Flera regioner (förutom Gotland och Norrlabben) har fortfarande inte skickat in sina
Fullmäktigehandlingar eller verksamhetsberättelser för 2019. Bo påminner regionerna.
§ 65. Ansökan från Västmanland om bidrag för instruktörsutbildning
Föredragande: Bo Norling
Västmanland har inkommit med en ansökan om bidrag för boende för en deltagare som ska delta i
instruktörskursen.
Styrelsen beslutade att ersätta region Västmanland för boendekostnader upp till 5 000 kr mot
uppvisande av kvitto.

UTBILDNING
§ 66. Provledarutbildningen
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Utbildningsansvarig informerade om att provledarutbildningen ställts in på grund av det rådande
Coronautbrottet.
§ 67. Välalägret
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Planen är att genomföra Välalägret som planerat. Utbildningsansvarig tar reda på vad som gäller vid
ev. avbokning av boendet i Väla.
§ 68. Inventering av funktionärer i regionerna
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Utbildningsansvarig informerade om att inventeringen av funktionärer i regionerna pågår.
§ 69. Mailadressen till regionerna
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Utbildningsansvarig informerade om att mailadressen till regionerna inte verkar vara uppdaterad
(med mailadresser till ordförande och sekreterare i alla regioner). Camilla Kretz informerade om att
klubben först nyligen fått in alla styrelselistor men att hon skyndsamt ska uppdatera regionadressen.
§ 70. Instruktörsutbildningen i Östra
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Utbildningsansvarig informerade om att instruktörutbildningen i region Östra avslutats och att
deltagarna till största delen varit mycket nöjda med utbildningen.
§ 71. Utbildningsdagar för tidigare instruktörer
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Utbildningsansvarig informerade om att klubben bör ordna en kort utbildning för tidigare
instruktörer i klubben, som önskar en uppdatering av sina kunskaper.
Styrelsen gav utbildningsansvarig i uppdrag att planera för en en till två dagar lång utbildning för
tidigare instruktörer.
§ 72. Mer apportering i instruktörsutbildningen
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Utbildningsansvarig informerade om att deltagarna i Östras instruktörsutbildning kommit med
önskemål om att kursen framgent ska innehålla mer om grundläggande apportering.
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Styrelsen diskuterade den ursprungliga tanken med instruktörsutbildningen, som framför allt är att
utbilda instruktörer till regionernas valpkurser. Olika åsikter framkom i styrelsen.
Styrelsen gav utbildningsansvarig i uppdrag att se över utbildningsplanen och komma med förlag till
ändring.
§ 73.Årets instruktörsutbildning
Föredragande: Ulla-Britt Östman
Styrelsen beslutade att skjuta upp den planerade instruktörsutbildningen, som skulle ha startat nu i
vår, till september, på grund av den rådande Coronakrisen.

MENTALITET
§ 74. FB-R och BPH
Föredragande: Ingegerd Wikström
Mentalitetsansvarig informerade om att arbetet med regelrevideringen av FB-R fortgår.
§ 75. Utbildning av FB-R-instruktörer
Föredragande: Ingegerd Wikström
Mentalitetsansvarig tog upp problemet med att det saknas instruktörer till FB-R.
Styrelsen gav mentalitetsansvarig i uppdrag att upprätta ett kostnadsförslag gällande utbildning av
instruktörer till FB-R.

REGIONERNA
§ 76. Regionbrev 2
Föredragande: Camilla Kretz
Årets andra regionbrev ska gå ut till regionerna inom kort, Camilla vill ha in material som ska med i
brevet senast den 5/4.
INFORMATION
§ 77. Tidningen
Föredragande: Camilla Kretz
Manusstopp för Labradoren nr 2 är den 25/4. Klubbinformation som ska var med är annonser om
Välalägret och A-provet.

AVEL
§ 78. RAS-konferens 2021
Föredragande: Lena Karlsson
Avelsansvarig berättade att planeringen av en RAS-konferens (RAS = Rasspecifik avelsstrategi) i
januari 2021 har påbörjats, med anledning av att RAS för labrador ska revideras. Konferensen är
tänkt att hållas på Scandic Hotell i Upplands Väsby.
Styrelsen gav avelsansvarig i uppdrag att ta fram en budget för konferensen.
§ 79. Uppfödarträffarna
Föredragande: Lena Karlsson
Avelsansvarig berättade att alla de fyra uppfödarträffarna kunde genomföras med totalt ca 70
deltagare. Feedbacken var mycket god.
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UTSTÄLLNING/EXTERIÖR
§ 80. Club Show 2020
Föredragande: Eva Zetterdahl
Med anledning av det rådande Coronautbrottet föreslår utställningskommittén att ställa in årets Club
Show den 7/6, som skulle ha anordnats av region Östergötland. De engelska domarna har meddelat
att de inte ämnar resa till Sverige.
Styrelsen beslutade att ställa in årets Club Show. Region Östergötland ska tillfrågas om de i stället vill
anordna Club Show 2023.
§ 81. Ny domare
Föredragande: Eva Zetterdahl
Utställningsansvarig berättade att rasen fått en ny domare, Åke Cronander.
§ 82. Domarutbildningen 22/3
Föredragande: Eva Zetterdahl
Med anledning av det rådande Coronautbrottet ställdes domarutbildningen som skulle ha hållits
tillsammans med Goldenklubben den 22/3 in.
§ 83. Kommande styrelsemöten 2020
Nästa styrelsemöte är planerat till den 13/6.
Styrelsen beslutade att mötet ska ske som ett telefonmöte och gav sekreteraren i uppdrag att
avboka lokalen.
§ 84. Mötets avslutande
Ordföranden tackade för mötet och förklarade mötet avslutat.

Camilla Kretz

Justeras:

Sekreterare

Anders Dillström
Ordförande
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Bo Norling
Justerare

