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Regionbrev 1, 2021 

Tiden flyger förbi och vi är redan nu inne i mars månad. Tyckte nyss att vi firade nyår!  

Ber om ursäkt för ett lite försenat Regionbrev med en del information för er att läsa.  

 

Fullmäktige 2021 

På grund av rådande situation i landet med Covid-19 så genomförs årets fullmäktige 2021 

digitalt. Nytt datum är spikat till den 27 mars och kommer att genomföras med hjälp av SKK. 

Kallelse kommer skickas ut separat till Regionerna där ni får anmäla era delegater. 

 

Motion till SSRK 

En motion skickas med detta Regionbrev som inkommit till SSRK om att WT ska bli 

stambokförda aktiviteter. Läs, diskutera internt i regionerna och tyck gärna till när detta 

kommer upp som en diskussionspunkt på vårt Fullmäktige i mars. 

 

Provverksamhet 2021 

Planeringen av årets jaktprov och tävlingar är i full gång. Vi vet ju inte i skrivande stund när 

och om våra restriktioner lättar, men vi jobbar på tills vidare som om vårens prov mm 

kommer att kunna genomföras. 

HS är oerhört glada att Labväst har åtagit sig att arrangera vårt WT-mästerskap i september 

och det ser vi alla mycket fram emot! 

Ingen region har ännu anmält intresse att anordna vårt Ordinarie prov men vi hoppas och 

tror naturligtvis att någon kliver fram och vill stå som arrangör för detta nån gång under 

höstsäsongen!  

 

Utbildning av funktionärer FB-R 

Utbildningen genomförs idag av SSRK och vi i Labradorklubben behöver utbilda våra egna 

funktionärer.  

Ta gärna upp en punkt på era styrelsemöten och se över om ni medlemmar som är 

intresserade av att utbilda sig till funktionär inom FB-R. 

Kontakta Ingegerd som är ansvarig för Mentalitet; mentalitet.ansv@labradorklubben.se 
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Regionmöte 2021 
Huvudstyrelsen planerar för att kunna genomföra ett regionmöte under senare delen av 

sommaren, preliminärt helgen 21-22 augusti. Vi behöver verkligen träffas fysiskt för att 

diskutera framtiden för klubben! Vi tänker oss ett möte i någon trevlig omgivning (inte 

Scandic, U. Väsby) med två representanter från varje region. Så boka in denna helg i 

kalendern så håller vi tummarna för att vi alla har vaccinerats mot covid 19-viruset. 

 

Regionpeng 2021 
Eftersom coronapandemin medförde att nästan alla aktiviteter behövde ställas in under 

2020 har styrelsen beslutat att det inte kommer att krävas utställnings- eller jaktligaktivitet 

under året för att få grundbidraget på 4000 kr 2021. Däremot ska sedvanliga dokument från 

årsmöte mm skickas in till huvudstyrelsen innan pengen betalas ut. 

I budgetförslaget för 2021 finns också en tillfällig förstärkning av grundbidraget med 4000 kr, 

dvs dubbelt upp. Men detta är en fråga för fullmäktige att besluta om, så lägg inte in den i er 

budget ännu! 

 

Tidningen Labradoren 

Nummer 1 av vår medlemstidning Labradoren kommer ut i mitten av mars.  

Nästa manusstopp för nr 2 2021 är 25 april.  

 

Ungdomsstipendiat 2021 

Labrador retrieverklubbens och Agrias Ungdomsstipendium kan sökas av ungdomar som 

ännu inte har fyllt 25 år. Kravet är att man är medlem i Labradorklubben, har ett stort 

intresse för rasen labrador retriever och som har en önskan att förkovra sig på rasen. 

Läs mera på Hemsidan under fliken Om klubben. Där finns även ansökningsblankett. 

Sista ansökan skall vara oss tillhandla senast den 31 maj 2020.  

 
 
 
Soliga hälsningar 
// Ulrika Hellman 
Informations och regionansvarig HS 


