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Labrador Retrieverklubben                         3/2015     

Protokoll fört vid styrelsemöte                        2015-03-03    

Telefonmöte                                                                 §§ 50-72

                       

_________________________________________________________________________________ 

Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Anders 

Hallgren, Susanne Rehlin,  tjänstgörande suppleanten Håkan Dahlin samt Solveig Gyring, kansliet.  

Anmält förhinder: Annika Berntsson, Ulrica Briving Samuelsson  

 

§ 50 Mötets öppnande                

Ordföranden Dan Ericsson hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.  

§ 51 Val av justerare                                                                                                                             

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Katarina Ramberg.                                                                                            

§ 52 Fastställande av dagordning                                                                                                                        

Dagordningen fastställdes med några tillägg under Inkommande skrivelser. 

 

§ 53 Föregående mötesprotokoll 1/2015 och 2/2015 

Protokoll från tidigare styrelsemöten, nr 1/2015 och 2/2015 är justerade, utskickade och utlagda på 

hemsidan. En justering gjordes i protokoll 1/2015 § 10, meningen: ”Förslag framfördes även om att 

öka bidraget till Labradorfonden med 5 kronor/medlem”. Ordet med ska ändras till till. Protokollen 

lades därefter till handlingarna.   

   

   

SKRIVELSER 

§ 54 

 Inkomna  

           Från SKK 

         Nyhetsbrev för styrelsefunktionärer 

   Nyhetsbrev från SKK:s  utställningskommitté 

         Information från SRD-kommittén 

Katalogisering av artiklar från ras- och specialklubbarnas tidskrifter 

Valberedningen efterlyser kandidater till SKK/CS, SKK D/N 

Rapportera in ny styrelse 2015 

Remiss – förslag till nya grundregler för SKK + 2 bilagor 

Från SSRK                                                                                                                                                

Nya styrelseuppgifter för 2015, senast 31 mars                                                                  

Inbjudan till kurs WT spaniel 

Inbjudan Funktionärsträff 18-19 april                                         

Inbjudan vidareutbildning av instruktörer under Funktionärsträff 

Inbjudan till avelskonferens 9 maj 2015 

Inbjudan till SSRK Fullmäktige 2015 

Auktorisationer exteriördomare 

Info om FB-R 

  Från Regionerna 

  Protokoll från region Skåne 2014-10-04 (7/2014), 2014-11-10 (8/2014), 2015-01-15 (1/2015) 

  Protokoll från region Östra  2014-12-16 (10/2014), 2015-01-13 (1/2015) 

         Protokoll från region Skaraborg 2015-01-15   

         Protokoll från region Gotland 2015-01-20 (1/2015 

         Protokollsutdrag från region Östergötland 2014-12-02  
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  Protokoll från region Sörmland 2015-01-14 

         Protokoll från region Mittlabben 2015-01-14 

  Protokoll från region Ö-Labben 2015-01-08, Ö-Labbens nya styrelse 2015, Årsmöteshandlingar  

  Region Mittlabben, Årsmöteshandlingar 2015, Lista över ny styrelse 2015  

  Region Labväst Årsmöteshandlingar 2015, Lista över ny styrelse 2015 

  Region Östra, Verksamhetsberättelse 2014, Verksamhetsplan 2015, Lista över ny styrelse 2015 

         Protokoll region Östergötland 2015-01-12 

         Protokoll region Norrlabben 2015-02-22, konst.möte 2015-02-22,Ord. årsmöte 2015-02-22 

  Region Sörmland, årsmöteshandlingar, Protokoll styrelse 2015-02-07, Konst. möte 2015-02-07 

  Från Övriga 

       Paw of Sweden 

  Gammelkroppa konferens 

  SBK ang. ansökan om tävling i Rallylydnad 

  Smartfellows kennel ang. SKK:s röntgenavläsningar 

  Thomas Persson ang. anmälan från region Östra av delegater till Labradorfullmäktige  

  Utgående 

        Till SSRK 

        Kompletterande uppgifter till Utställningsprogram 2017 ang. Club Show 2017 

        HS Protokoll 1/2015, 2/2015 

        Till Regionerna 

        HS Protokoll 1/2015, 2/2015 

        Regionbrev 1/2015 

 Inkomna och utgående skrivelser gicks igenom och diskuterades. 

                

EKONOMI 

§ 55  Ekonomiska rapporter för januari 

Kassören gick igenom och kommenterade de ekonomiska resultat- och balansrapporterna för januari.  

 

§ 56  Information fastränteplacering 

Ninni informerade om att hon placerat 400.000 till en ränta av 0,8 % på ett fasträntekonto som löper 

på 6 månader. 

 

§ 57  Budget kassörsutbildning 

Ninni framlade en budget för en utbildning för regionernas kassörer. Utbildningen är planerad att äga 

rum i april. Minst 8 deltagare krävs för att utbildningen ska genomföras. Styrelsen beslöt att godkänna  

genomförandet av utbildningen och fastställde den framlagda budgeten.  

 

§ 58  Förfrågan från kansliet 

Styrelsen beslöt att låta frågan utgå och att ta upp den efter Labradorfullmäktige.  

 

JAKT 

§ 59  A-provet 

Anders informerade om planeringen av höstens A-prov som kommer att genomföras den 14 oktober. 

LRK kommer att samarbeta med annan aktör, Marie Ahlgren, om inbjudan av domare. De tilltänkta 

domarna är tillfrågade och ska godkännas av SSRK och SKK innan kontrakt kan skrivas. 

 

§ 60  LM-reglerna 

Anders redogjorde för den ändring och komplettering av LM-reglerna, som diskuterades på 

Regionträffen. Styrelsen beslöt att fastställa den nya versionen av LM-reglerna och att presentera den 

för Labradorfullmäktige. Anders ombesörjer att LM-reglerna läggs ut på hemsidan. 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad 
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§ 61 Grundprovet,  kommitténs förslag till fullmäktigehandlingarna 

Styrelsen beslöt vid mötet i januari 2015 att föreslå Labradorfullmäktige att projektet med Grundprovet 

läggs ner. Styrelsens rapport angående uppdraget från Labradorfullmäktige 2014 redovisas i 2015 års 

fullmäktigehandlingar och kommer att presenteras vid fullmäktigemötet. 

 

INFORMATION 

 § 62 Hemsidan 

Det konstaterades att hemsidan fortsatt fungerar mycket bra. 

 

§ 63 Facebook-sidan 

Facebook-sidan diskuterades. Framfördes vikten av att ta bort gamla uppgifter. 

 

§ 64  Labradoren 

Labradoren nr 1/2015 har i dagarna lämnats till Elanders tryckeri efter ett AU-beslut om att även nr 

1/2015 ska tryckas hos Elanders. Styrelsen fastställde AU-beslutet. 

 

§ 65  Offerter ang. tryckning av Labradoren 

Håkan har begärt in offerter från fem olika tryckerier angående tryckning av Labradoren. Offerter finns 

för två alternativ, a) alla sidor i färg, b) 32 sidor i färg som tidigare. Den ekonomiskt mest fördelaktiga 

offerten har inkommit från Pipeline Nordic. Styrelsen beslöt att anta offerten från Pipeline Nordic för 

kommande nummer. Beslöts även att helt övergå till färgtryck. Uppdrogs åt Håkan att kontakta 

Elanders och meddela att vi byter tryckeri från och med Labradoren nr 2/2015. 

 

UTBILDNING 

§ 66  Kursen Anatomi och bedömning 

Kursen Anatomi och bedömning med fokusering på labrador retriever har nu även genomförts i region 

Skaraborg med Dan Ericsson som kursledare samt i region Östras regi med Moa Persson som 

kursledare. Dan rapporterade från kursen i Skövde, Skaraborg och Katarina informerade om kursen 

hos Östra. Båda kurserna har varit mycket lyckade. Styrelsen beslöt att vid nästkommande 

styrelsemöte diskutera de ekonomiska förutsättningarna för kursen, eftersom de varierar mellan de 

olika regionerna.    

 

AVEL 

§ 67 Aktuella avelsfrågor 

Några avelsfrågor var inte aktuella för dagen. 

Susanne rapporterade från ett avelsmöte med övriga retrieverklubbar som hon deltagit i den 21 

februari. Bland annat hade man diskuterat ögonlysningsprotokollen samt meriteringskrav för olika 

raser vid valphänvisning. 

 

KLUBBEN 

§ 68  Labradorfullmäktige, planering 

Katarina informerade om att hon haft kontakt med Sverker Haraldsson, som har tackat ja till att 

komma och berätta om FB-R efter lunch på söndagen. Katarina håller i kontakterna med Sverker inför 

mötet. 

Genomgång av vilka uppgifter var och en har under fullmäktigemötet. 

Åt Katarina och Monica uppdrogs att ordna med avtackning av funktionärer, avgående ledamöter, 

presidiet m.fl. 

 

§ 69  Rapport från retrieverklubbsmöte  

Eftersom både klubbens ordförande och vice ordförande var förhindrade att delta i  

retrieverklubbsmötet den 21 februari deltog Susanne i mötet under en del av dagen och informerade 

om vad som hade avhandlats. En gemensam skrivelse från alla retrieverklubbarna kommer att 

överlämnas till SSRK ang. ett önskemål om att ett ”J” införs som stambokförd beteckning för 
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retrieverraserna. Beteckningen ska erhållas när hund är jaktprovsmeriterad i Sverige enligt krav för 

deltagande i jaktklass, alltså lägst 3: pris i nybörjarklass. Detta skulle kunna motivera fler att starta på 

B-prov. 

Styrelsen beslöt att ställa sig bakom denna skrivelse till SSRK. 

Susanne informerade även om att våra rasers långsiktiga framtid hade diskuterats och att beslut hade 

fattats om att alla skulle lyfta frågan i sina respektive styrelser.   

 

§ 70  Övriga frågor 

Ninni meddelade att hon kommer att delta i SKK:s kurs i Föreningsteknik i Örebro den 8 mars. Hon 

ersätter Ulrica, som var anmäld till kursen, men som har fått förhinder. 

 

§ 71  Kommande möten 

Nästa styrelsemöte blir den 28 mars kl. 11.00 före Labradorfullmäktige. 

 

§ 72 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för ett trevligt möte och avslutade mötet. 

 

 

 

Monica Damell Modin  Justeras:          

Sekreterare    

 

             

                           Dan Ericsson  Katarina  Ramberg

                                    Ordförande  Justerare 

     

 

  

 

 

 

 


