
 
 

 
 
 
Labrador retrieverklubben     6/2022 
Protokoll ordinarie styrelsemöte    2022-08-06 
Euro Stop, Best Western hotel Örebro    §§ 87–104                            
_________________________________________________________________________________  
Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Lena Karlsson, Jeanette Nordgren, Agnes Hellman, 
Ingegerd Wikström Ann-Charlotte Larsson (suppleant 1), Ulla-Britt Östman, (suppleant 2), Kari 
Sundqvist. 
Frånvarande:  
_________________________________________________________________________________  
 
 

§ 87 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade välkommen och öppnade dagens möte 
 
 
§ 88 Val av justerare 
Att tillsammans med mötets ordförande justera protokollet utsågs Lena Karlsson 
 
 
§ 89 Fastställande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordning godkändes.  
 
 
§ 90 Skrivelser – in/utgående  
Förteckningen över in/utgående skrivelser genomlästes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 91 Föregående styrelseprotokoll.  
Styrelsen gick igenom föregående som därefter lades till handlingarna.   
  
 
§ 92 Noterade AU-beslut  
Inga noterade AU beslut. 

 
 

§ 93 Ekonomisk rapport 
a) Bosse rapporterar att ekonomin mycket god, t o m bättre än budget och resultatet per 31 juli 

visar på ett plus på ca 49 500.  
b) Frågan om kostnad för årets julannonser till Labradoren togs upp och styrelsen beslutade att 

behålla samma pris som tidigare år, dvs 500 kr för en helsida. 



c) Bosse informerar om att tryckkostnaden för Labradoren kommer att öka p g a dyrare papper 
och portokostnader. Styrelsen gav Bosse i uppdrag att undersöka prissättningarna hos de 
olika tryckerierna för att hålla nere kostnaden. 

 

 
§ 94 Avel 
a) Lena jobbar vidare med RAS och en kommitté har tillsatts för att jobba med de olika delarna.   
b) En hälsoenkät kommer att skickas ut till alla ägare av en labrador född 2017 under hösten. 

 
 

 
§ 95 Jakt 
a) Jeanette informerar att hon samarbetar med SSRK för att tillsätta domare till A-prov i 

Sturefors.  
 

b) Eftersom särskilda prov inte längre finns gav styrelsen Jeanette i uppdrag att till nästa                         
styrelsemöte ta fram ett förslag till regelverk som förtydligar vad som gäller när ordinarie 
prov anordnade av en region och som innebär att regionbidrag betalas ut.    

 
c) Jeanette arbetar fram en ”Jaktpärm” för att underlätta för regionerna. Jaktpärmen kommer 

att bli klar i november för att därefter distribueras ut till regionerna. 
 

d) Jeanette informerar om att hon börjar leta plats för vårt A-prov 2023 redan nu för att vi ska   
få en uppfattning om pris och tillgänglighet av plats. Inga andra ändringar på jaktdelen. 
 
 

 
§ 96 Utställning:  
a) Det har inkommit 2 ansökningar från domare om utökat rasregister.  

Styrelsen beslutade att tillstyrka en av dem då denne hade utmärkta referenser och 
tidigare erfarenhet av rasen. 
 

b) Agnes informerade om att sista ansökan att få anordna Club show 2025 är den 31 oktober 
2022. 
 

c) Region Skåne kommer att anordna en Anatomi och Bedömningskurs i februari 2023 med 
Patric Ragnarsson som kursledare. 
 
 

 
§ 97 Mentalitet 
Ingegerd informerar hon jobbar med att det skall utbildas fler beskrivare inom Labradorklubben. 
 
 
§ 98 Utbildning 
a) Ulla-Britt informerar att det kommer att hållas en digital funktionärträff för regionernas 

utbildningsansvariga den 20 november via Teams. 
 

b) Den sedan tidigare planerade instruktörsutbildningen samt en brush-up för befintliga 
instruktörer kommer att genomföras under hösten. 



Styrelsen beslutade att fortsättningsvis skall alla inbjudningar till kurser och utbildningar                     
skickas till HS samt ordföranden och ansvariga i regionerna. 
 
c) Vidare informerar Ulla-Britt att det är 10 anmälda till Välalägret.  

 
d) Ulla-Britt arbetar på att ta fram ett instruktionsmaterial med rutiner för anmälningar till 

utbildningar och kurser. 
 

§ 99 Klubben  
a) Kommittén som arbetar med stamtavleboken 2023 informerar att de inkommit väldigt lite 

material. Styrelsen beslutade att minimiantalet hundar skall vara 100 st. annars läggs 
projektet ner då HS anser att boken annars inte får något historiskt värde.  
 

b) Styrelsen gav kassören i uppgift att undersöka alternativa hotell/konferens-hotell då det 
framkommit att Scandic ökat sina priser dramatiskt vilket skulle påverka våra kommande 
kostnader för olika arrangemang väldigt mycket. 
 
 

 
§ 100 Regionerna 
En kallelse till medlemsmöte kommer att skickas till Gutelabben och Norrlabben. Styrelsen     
beslutade att medlemsträffen skall hållas den 15 oktober på Gotland respektive Luleå. Lena 
ansvarar för träffen på Gotland och Anders ansvarar för Luleå. 
 
 
 
§ 101 Information 
a) Ann-Charlotte informerade om att hon nyligen skickat ut ett regionbrev.  

 
b) En inbjudan har inkommit från SKK om att delta på Stockholms Hundmässa med en 

rasmonter.  
 

c) Styrelsen gav Ingegerd i uppdrag att ansöka om en rasmonter till LRK samt att ansvara för 
upplägget. 

 
 
§ 102 Övriga frågor 

        Inga övriga frågor      
 
 

       § 103 Kommande möten  
1 oktober i Örebro. 26–27 november i Upplands Väsby. 28–29 januari i Upplands Väsby. LRK 
Regionmöte /Fullmäktige 18–19 mars i Upplands Väsby. 
 
 
§ 104 Mötets avslutande 
Ordförande tackade och avslutade mötet 
 
 
 
 



 
 
 
 
--------------------------------------------------------              -------------------------------------------------------- 
Ordförande Anders Dillström                                       Sekreterare Kari Sundqvist 
 
 
 

 
-------------------------------------------------------- 
Justerare Lena Karlsson 


