Labrador Retrieverklubben
Protokoll fört vid styrelsemöte
Plats: Broby Gård, Märsta

6/2018
2018-09-16
§§ 167-199

_________________________________________________________________________________
Närvarande: Morgan Thorell, Bo Norling, Margareta Dahl, Lena Karlsson, Camilla Kretz, Eva
Zetterdahl, Anna Londré samt Solveig Gyring, kansliet. Tjänstgörande suppleanter Ingegerd Wikström
och Ulla-Britt Östman.
§ 167 Mötets öppnande
Ordföranden Morgan Thorell hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 168 Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Eva Zetterdahl.
§ 169 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 170 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll, 5/2018, är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till
handlingarna.

SKRIVELSER
§ 171
Inkomna
Från SKK
Inbjudan till SHM med rasklubbsmonter 2018-06-20
Inbjudan till avelsfunktionärsutbildning 2018-07-06
Disciplinnämndens åtgärder – en förklaring juli 2018
Inbjudan till distansutbildning i avel/genetik 2018-2019 (i första hand för avelsfunktionärer)
2018-08-04
Inbjudan till distansutbildning i föreningsteknik 2018-08-25
SKKs förtjänsttecken: förslag till SSRKs kansli senast 2018-11-01
SKKs Hamiltonplakett: förslag till SSRKs kansli senast 2018-11-01
Nyhetsbrev september 2018-09-13
Påminnelse SKK Play för uppfödare 2018-09-19
Från SSRK
Påminnelse remiss ang kriterier för utökat rasregister 2018-06-15
Inbjudan till rasklubbsmonter vid SHM 2018-06-21
Protokoll HS-möte 1-2 juni publ på hemsidan
Utökning av rasregister exteriördomare 2018-08-06
Remiss viltspårdomare Jimmy Björling 2018-08-08
Ansökan om utställningsprogram för 2021 2018-08-31
Kurs för blivande utställningsadministratörer 2018-09-14 STOKK 24-25/11
Från Regionerna
Västmanland Protokoll telefonmöte 2018-05-12; protokoll 2018-05-15; 2018-05-31
Skaraborg: protokoll styrelsemöte 2018-05-22 plus balansräkning - 2018-06-24; styrelsemöte
2018-03-07 plus balansräkning - 2018-06-28
Östra: ansökan att få anordna WT-mästerskapet 2019 2018-08-21
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Från Övriga
Jägarförbundets Norra Krets: inbjudan till kulskytteträning inomhus 2018-06-15 och 2018-08-30
Goldenklubben, Anita Ohlsson ang motion om WT 2018-06-15
Anna Amnéus, Kompis Hundträning: Valpjournalen till specialpris 2018-06-28
Yvonne Sjöström ang. feltryck i stamtavleboken 2018-06-24
Jägareförbundet: Rapportering av avskjutet vilt i Stockholmsområdet 2018-06-25
Lena Sundquist: formell ansökan om utökning av rasregister 2018-06-27
Jägareförbundet Norrort: inbjudan till kulskytte 2018-07-05; älgbaneskytte 20/8 2018-06-29
Marita Björling: Något nytt att rapportera till hemsidan? 2018-08-20
Jaktia Åkersberga: inbjudan till jägarkväll med Fjällräven 2018-09-04
Daniel Broqvist: Regelrevidering 2022 för A- och B-prov 2018-07-15 (inte kommit in)
De inkomna skrivelserna gicks igenom och diskuterades.
Utgående

Till SKK
Till SSRK
Till Regionerna
Regionbrev 3
Till övriga
Till Tina Angrell ang utökat domarregister
EKONOMI
§172 Ekonomiska rapporter per 31/8
Kassören gick igenom de ekonomiska rapporterna per 31/8 samt kommenterade även kostnader och
intäkter t o m augusti månad. Det kunde konstateras att ekonomin är stabil och i balans med
budgeten.
Fortfarande är det tre regioner som inte skickat in årsmöteshandlingar och således inte fått några
bidrag.
§173 Tryck av Labradoren
Bo tar fram underlag för att skicka ut förfrågan till tre olika leverantörer ang tryck av Labradoren för
fem år framåt. Skall genomföras under oktober.
§174 Sponsoravtal
Vi har endast sponsoravtal med Agria och Royal Canin. Dessa går ut vid årsskiftet och måste
förhandlas om.
Ordförande fick i uppdrag att ta den kontakten.
Eva tar kontakt med regionansvarig Stockholm inom Agria för eventuell lokal sponsring till region
Östras inofficiella utställningar.
JAKT
§175 Budget A-prov
Anna presenterade ett förslag till budget för A-provet 2018. Inga större ändringar mot tidigare år.
Medlemskap i LRK krävs inte av startande. Vi gör en framställan till SSRK om att medlemmar i LRK
skall ha företräde. Anna fick i uppdrag att kontakta SSRK.
Budgeten godkändes.
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§176 WT-mästerskapet 2018
Arrangemanget avlöpte bra. Knappt 60 startande. Antalet startande kunde ha blivit högre om provet
hållits andra helgen i augusti som är tänkt och om framförhållningen och informationen före provet
varit bättre.
Vi beslöt att mästerskapet skall fortsätta i denna form ytterligare ett antal år innan vi eventuellt gör
några ändringar i statuterna.
§177 WT-mästerskapet 2019
En ansökan har hittills inkommit om att få arrangera 2019 års mästerskap. Ansökningstiden går ut
den 31/12 men vi ser positivt på den insända ansökan.
UTSTÄLLNING/EXTERIÖR
§178 Club Show 2019
Lab Väst står som arrangör för 2019 års Club Show. Eftersom kostnaden för den tilltänkta
utställningsplatsen är mycket hög har ansökan om att få flytta utställningen gjorts och godkänts av
SKK. Utställningsplats blir nu Tjolöholm.
Budgetförslag har inkommit och godkändes av mötet. HS skall bidra med info till Norge och Danmark
för att öka antalet anmälningar.
§179 Club Show 2020
Eftersom den ansökan som gjorts om att få flytta utställningen från Östergötland till Västmanland inte
godkänts av SKK måste utställningen genomföras i Söderköping som ursprungligen tänkt.
Huvudansvaret för Club Show 2020 kommer att ligga kvar på region Östergötland med stöd från HS.
Östergötland kommer att få i uppdrag av Eva att ta fram en arbetsgrupp som kommer att sitta tills Club
Show 2020 är avklarad.
En arbetsplan måste göras och en arbetsgrupp tillsättas.
Eva presenterade förslag till domare. Styrelsen gav utställningskommittén fria händer att arbeta
vidare utifrån förslaget.
I fortsättningen bör reglerna ändras så att den regionstyrelse som lämnar in ansökan om att få
arrangera Club Show måste stanna kvar som utställningskommitté även om de inte längre sitter kvar i
styrelsen.
Vi tillsätter en bestyrelse från HS som utöver Eva bör bestå av Lena och Margareta.
Men Östergötland som region är ansvarig och till nästa styrelsemöte skall de presentera en lista över
arbetsfördelningen.
§180 Club Show 2021
Ansökningstiden gick ut den 30/6. Tre regioner, som samtliga anordnat Club Show tidigare, har
ansökt.
Det är viktigt att vi poängterar att den region som söker också måste ta ansvar för att åtagandet
verkligen genomförs.
HS gick på utställningskommitténs förslag att det blir region Östra, som kommer att få arrangera Club
Show 2021.
§181 Övrigt
Anatomikurs startar i Skaraborg i höst under ledning av Filip Johnsson.
Även Västmanland har ansökt om att få anordna. HS ställer sig positiva.
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UTBILDNING
§182 Labradorlägret 2018
Lägret genomfördes med 10 deltagare och två instruktörer. Utvärderingen är mycket positiv. Ulla-Britt
sammanställer och mailar ut. Den ekonomiska redovisningen är inte klar.
Om vi skall arrangera samma typ av läger nästa år måste vi gå ut med info i mycket god tid.
Önskemål om fortsättningskurs har framkommit. Ulla-Britt fick i uppdrag att ta fram alternativ för en
fortsättningskurs.
§183 Instruktörsutbildning
Ulla-Britt jobbar vidare med frågan.
§184 Provledarutbildning
Kommer att anordnas i mars 2019 under ledning av Leif och Carina Asp.
Angående uppgradering av provledare: Ulla-Britt tar kontakt med SSRK.
§185 Working Campen
Budgetförslag har inkommit från kommittén. Campen medför ett mycket stort ekonomiskt åtagande
och eftersom det inte framgick i vad mån det går att avboka rum, domare osv togs kontakt med en av
deltagarna i kommittén, Margot Engström, som gav oss svar på våra frågor. Budgeten klubbades
därefter enligt förslaget. Mot beslutet reserverade sig Lena Karlsson.
AVEL
§ 186 SKK:s avelsutbildning
Skall starta på distans i september och pågå till mars 2019. Lena Karlsson kommer att delta.
§ 187 Div avelsfrågor
Hundgenetikgruppen har möte den 20 oktober i Uppsala. Lena har anmält sig och har lovat skriva en
artikel i Labradoren.
SKK:s avelskonferens äger rum samma helg som vi har vårt nästa styrelsemöte.
§ 188 Laboklin
Numera godkänner SKK testresultat för PRA från Laboklin och inte bara från Optigen, vilket innebär
att vi också bör göra det.
§ 189 BPH
Ingegerd fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan och till en början titta på tendenserna i den s k
200-ananlysen 2015.
§ 190 Kommitté
Ännu har ingen kommitté för mentalitetsfrågor bildats men Ingegerd jobbar vidare med detta.
KLUBBEN
§ 191 Motioner till Fullmäktige 2019
En motion har hittills inkommit. Den avslås (motivering se §176 WT-mästerskapet 2018). Anna fick i
uppdrag att skriva svar.
§192 Stockholms Hundmässa 2018
Camilla har skickat ut förfrågan om deltagande i montern. Önskvärt att några styrelsemedlemmar
ställer upp.
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§193 Labradoren
Synpunkter från redaktionskommittén har inkommit. Önskvärt att någon från HS deltar i kommittéarbetet, förslagsvis Ulla-Britt.
REGIONERNA
§194 Norrlabben
Problemen i regionen diskuterades och HS förslag är att ett nytt regionmöte hålls för att reda ut detta
och t ex utse en valberedning.
Camilla och Bosse går in och stöttar Norrlabben.
§195 Regionernas hemsidor
Vissa regioner har fortfarande inte Labradorklubbens logga på sina hemsidor. Alla regioner måste ha
egen hemsida. De regioner som saknar hemsida kontaktas igen.
Även våra huvudsponsorers loggor skall finnas med på hemsidan.
§196 Regionträffen 2019, planering
Inför regionträffen skall Jane Geismars sammanställning över regionernas önskemål med hjälp från
HS från förra regionmötet gås igenom.
ÖVRIGA FRÅGOR
§197 Inför Labradorfullmäktige
Goldenklubben kommer att lägga en motion till SSRK:s Fullmäktige 2019 där man föreslår att WT skall
bli en stambokförd aktivitet liksom i övriga nordiska länder.
Vi tar upp detta på Labradorfullmäktige och ger våra delegater till SSRK:s fullmäktigemöte i uppdrag
att tillstyrka detta.
§198 Nästa möte
Nästa möte äger rum den 10-11 november 2018 på Scandic i Upplands-Väsby.
§199 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Margareta Dahl
Sekreterare

Morgan Thorell
Ordförande
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Eva Zetterdahl
Justerare

