Labrador Retrieverklubben
LABRADORFULLMÄKTIGE
Datum: Den 28-29 mars 2015

Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

§1

Mötets öppnande
Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade
Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

§2

Fastställande av röstlängden
Fullmäktige fastställde röstlängden till 25 röstberättigade delegater från 14 regioner.

§3

Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet
Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Lars Ramberg till
mötesordförande och Lars Olof Carlén till vice mötesordförande.

§4

Styrelsens anmälan av protokollförare
Anmäldes att Monica Damell Modin utsetts att föra protokoll.

§5

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden ska justera protokollet
Till rösträknare och protokolljusterare föreslogs Marita Björling och Lena Karlsson.
Fullmäktige beslöt att välja Marita Björling och Lena Karlsson till justerare tillika
rösträknare.

§6

Närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat
Fullmäktige konstaterade att samtliga närvarande var medlemmar och därmed har
samtliga, enligt stadgan, närvaro- och yttranderätt. Närvaroförteckning finns i bilaga till
protokollet.

§7

Arbets- och beslutsordning vid Labradorfullmäktige
Fullmäktige beslöt att fastställa styrelsens förslag till arbets- och beslutsordning.

§8

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade
Sekreteraren Monica Damell Modin informerade om att kallelse varit införd i
Labradoren 4/2014 och på klubbens hemsida samt att alla anmälda delegater fått
personlig kallelse tillsammans med möteshandlingar minst tre veckor innan
fullmäktigemötet.
Fullmäktige konstaterade att kallelsen hade skickats ut i stadgeenlig ordning.

§9

Fastställande av dagordningen
Ett förslag framfördes om att diskutera en gemensam policy för kostnader för
aktiviteter inom regionerna. Beslöts att förslaget tas upp under Övriga frågor.
Fullmäktige beslöt fastställa föreslagen dagordning inklusive tillägget under punkten
Övriga frågor.

§ 10

Tillsättande av en grupp på tre personer för att förbereda val av valberedning
Fullmäktige föreslog följande fyra personer att förbereda val av valberedning: Marita
Björling, Anne Dagbäck Printz, Anne-Marie Stamfeldt och Margaretha Larsson.
Beslöts att välja Marita Björling, Anne Dagbäck Printz och Margaretha Larsson med
Marita Björling som sammankallande.
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§ 11

Verksamhetsberättelse för 2014, årsbokslut med balans- och resultaträkning,
redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom sida för sida, varefter de olika
verksamheterna kommenterades. Diskuterades hur klubben ska kunna värva nya
medlemmar. En sammanfattning av diskussionen: regionerna bör ta ett större ansvar
för värvning av nya medlemmar. Verksamhetsberättelsen i ord och skrift godkändes
av fullmäktige.
Kassören Ninni Ericsson redovisade och kommenterade balans- och
resultaträkningen för 2014. Kassören informerade om att en revidering av budgeten
har gjorts under verksamhetsåret med anledning av att vissa kostnader, bland annat
kostnader för styrelsemöten samt medlemshanteringen, hade blivit betydligt lägre än
budgeterat. Den redovisade vinsten för 2014 har blivit 66.628 kronor.
Majvor Näsman tog upp frågan om de enligt hennes mening höga kostnaderna för Aprovet. Fullmäktige konstaterade att provet ingår i klubbens verksamhet och att
12.000 kronor är en rimlig kostnad för A-provet.
Kassören redogjorde för Labradorfondens ekonomi och bokslut. Under året har en
PRA-undersökning bekostats av medel ur fonden.
Klubbens avelsansvariga Susanne Rehlin redogjorde för arbetet med avelsfrågor.
RAS-dokumentet är nu färdigställt, granskat av SSRK och har gått vidare till SKK för
godkännande. En enkät angående EIC har under året skickats ut till klubbens
uppfödare och enligt de svar som har kommit in har det kunnat konstateras att EIC
inte upplevs som något stort problem. SKK har kommit med ett policy-uttalande
angående DNA-tester. LRK fortsätter att rekommendera alla att ögonlysa sina hundar,
trots att kravet på ögonlysning är borta för registrering av valpar hos SKK.
Fullmäktige beslöt att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Revisorn Agneta Olofsson läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte att resultat och balansräkningen fastställdes samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2014.

§ 12

Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2014 samt beslut om hur
uppkommet resultat ska disponeras
Kassören föredrog styrelsens förslag om disposition av hur uppkommet resultat ska
disponeras. Styrelsen föreslår att avsätta 30.000 kronor i bokföringen till ett separat
balanskonto att användas till utbildningskostnader under följande år samt att årets
resterande vinst överförs till balanserat resultat i ny räkning. Fullmäktige beslöt att
fastställa balans- och resultaträkningen för 2014 samt att bifalla styrelsens förslag om
disposition av uppkommet resultat.

§ 13

Styrelsens rapport angående uppdrag från Labradorfullmäktige 2014
Klubbens jaktansvarige Anders Hallgren redogjorde för styrelsens rapport angående
uppdrag från Labradorfullmäktige 2014 angående förslaget om det s.k. Grundprovet,
som återremitterades till styrelsen av Labradorfullmäktige 2014. En av styrelsen tillsatt
arbetsgrupp har behandlat frågan och kommit fram till att man inte ser något behov av
en ny provform. De flesta av LRK:s regioner anordnar någon form av enklare jaktprov,
apporteringskurser, jaktträningar etc, där hundarnas anlag testas. Dessutom finns
sedan en tid tillbaka SSRK:s Funktionsbeskrivning Retriever, som också stambokförs
på prov på två år. Styrelsen har därför beslutat att föreslå Fullmäktige att projektet
med Grundprovet läggs ner. På frågan om styrelsen härmed har fullgjort sitt uppdrag
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blev svaret från Fullmäktige: Ja. Eftersom två av årets motioner yrkar nedläggning av
Grundprovet kommer beslut i frågan att vara beroende av Fullmäktiges beslut vid
behandlingen av dessa motioner under § 20.

§ 14

.
§ 15

Ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorernas förslag var att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014.
Fullmäktige beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Verksamhetsplan för år 2015
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 presenterades.
Klubbens avelsansvariga Susanne Rehlin informerade om ett förslag från styrelsen att
tillsätta en kommitté, som ska diskutera de jaktavlade labradorerna vad beträffar hälsa,
jaktprov etc. Anledningen till detta är att de jaktavlade labradorerna nu uppgår till ca 50 % av
alla registrerade labradorer.
En fråga som togs upp till diskussion var hemsidans betydelse visavi medlemstidningen och
balansen mellan de två.
Fullmäktige uppdrog åt styrelsen a) att tillsätta en kommitté för de jaktavlade labradorerna
och b) att fortsätta att utveckla hemsidan.
Fullmäktige beslöt att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan
Medlemsavgifter för år 2016 och 2017
Enligt beslut från Fullmäktige 2014 ska medlemsavgifterna för år 2016 höjas med 50 kr per
medlem. Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna för år 2017 förblir oförändrade.
Fullmäktige beslöt enligt styrelsens förslag.
Budget för 2015 och rambudget för 2016
Kassören Ninni Ericsson föredrog styrelsens förslag till budget för 2015 och rambudget för
2016. Fullmäktige beslöt att fastställa förslaget till budget för 2015 och rambudgeten för 2016
i enlighet med styrelsens förslag.
Villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater
och övriga funktionärer
Fullmäktige beslöt i enlighet med styrelsens förslag
att resa med egen bil ska ersättas enligt statliga resebestämmelser f. n.18,50 kr/mil.
att vid resa med tåg billigaste alternativet ska väljas och att sovvagn kan väljas vid
resa nattetid
att flyg kan väljas i särskilda fall (t.ex. avsevärd tidsvinst)
att billiga, men avbokningsbara biljetter ska eftersträvas samt
att traktamenten inte ska förekomma.
Fullmäktige beslöt även att tillägget som styrelsen kallar ska läggas till efter övriga
funktionärer.
§ 16 Val av ordförande, vice ordförande, två ordinarie ledamöter på två år, två
suppleanter samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Till ordförande på 1 år föreslog valberedningen omval på Dan Ericsson. Inga ytterligare
förslag framfördes.
Beslöts att välja Dan Ericsson till ordförande på 1 år. Beslutet var enhälligt.
Till vice ordförande på två år föreslog valberedningen omval av Katarina Ramberg. Inga
ytterligare förslag framfördes. Beslöts att välja Katarina Ramberg till vice ordförande på 2 år.
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Till ordinarie ledamöter på 2 år föreslog valberedningen nyval på Håkan Dahlin och Lena
Karlsson. Inga ytterligare förslag framfördes. Lena Karlsson presenterade sig. Beslöts att
välja Håkan Dahlin och Lena Karlsson till ordinarie ledamöter på 2 år.
.
Till suppleanter på 1 år föreslog valberedningen omval på Ulrica Briving Samuelsson och
nyval på Ingvor Eriksson. Inga ytterligare förslag framfördes. Ingvor Eriksson presenterade
sig.
Beslöts att välja Ulrica Briving Samuelsson och Ingvor Eriksson till suppleanter på 1 år och där
Ulrica Briving Samuelsson blir första suppleant i turordningen.
§ 17

Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter
Valberedningen föreslog omval på Agneta Olofsson och Lars Lindgren som ordinarie revisorer
samt nyval på Jan Garp och omval på Barbro Schmidt som revisorssuppleanter, samtliga på 1
år. Inga ytterligare förslag framfördes.
Beslöts att välja Agneta Olofsson och Lars Lindgren som ordinarie revisorer på 1 år.
Beslöts att välja Jan Garp och Barbro Schmidt som revisorssuppleanter på 1 år.
Mötet ajournerades klockan 16.00

Förhandlingarna återupptogs söndagen den 29 mars kl.9.00
Justering av röstlängden
Röstlängden justerades och fullmäktige fastställde att det under söndagen var 23
röstberättigade delegater närvarande.
§ 18

Val av valberedning
Den förberedande valberedningen föreslog Jan-Erik Ek till sammankallande i
valberedningen på 1 år. Inga ytterligare förslag framfördes. Beslöts att välja Jan-Erik
Ek till sammankallande i valberedningen på 1 år.
Till ledamot av valberedningen på 2 år föreslog den förberedande valberedningen Åsa
Iletorp. Inga ytterligare förslag framfördes. Beslöts att välja Åsa Iletorp på 2 år.
Den förberedande valberedningen föreslog Bitte Sjöblom på fyllnadsval på 1 år. Inga
ytterligare förslag framfördes. Beslöts att välja Bitte Sjöblom på fyllnadsval på 1 år.

§ 19

Omedelbar justering av paragraferna 16-18
Fullmäktige beslöt att förklara paragraferna 16-18 omedelbart justerade.

§ 20

Ärenden väckta av huvudstyrelsen, regioner och medlemmar
Vid Labradorfullmäktige 2014 framlade region Sörmland i två motioner yrkanden om
förtydliganden och ändringar av regelverket för Labradormästerskapet. Styrelsen har
vid sin översyn av regelverket för Labradormästerskapet beaktat de önskemål som
framfördes i motionerna. Styrelsens jaktansvarige Anders Hallgren redogjorde för det
nyreviderade regelverket för Labradormästerskapet. Han informerade därefter om de
jaktprov som arrangerats av LRK under 2014.
Proposition 1 Bidrag till Labrador Retrieverklubbens regioner
Styrelsen föreslår att Fullmäktige beslutar att klubbens bidrag till regionerna höjs från
15 kronor till 20 kronor för fullbetalande medlem samt valpköparmedlem from år 2016.
Fullmäktige beslöt att tillstyrka styrelsens förslag.
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Proposition 2 Avsättning av medel till Labradorfonden
Styrelsen föreslår att Fullmäktige tillstyrker att klubbens bidrag till Labradorfonden höjs
från 2 kronor till 5 kronor per år och medlem from år 2016.
Fullmäktige beslöt att tillstyrka styrelsens förslag.
Proposition 3 Revidering av regler för Labrador Retrieverklubbens inofficiella
labradorutställningar
Styrelsen förslår att fullmäktige tillstyrker det framlagda förslaget till revidering av
regler för LRK:s inofficiella labradorutställningar att gälla from 2016 01 01.
Fullmäktige beslöt att tillstyrka styrelsens förslag.
Motion 1 angående meritering för titeln SE.U.CH
Motionären Majvor Näsman meddelade att hon drog tillbaka motionen, eftersom
kravet för meritering redan finns.
Motion 2 angående ändring av meritering för titeln SE.U.CH vid officiell
utställning
Yrkandet i motionen innebär att kravet på meritering sänks. Styrelsens förslag var att
avslå motionen.
Efter diskussion beslöt Fullmäktige att tillstyrka motionen och skicka den vidare till
SSRK: fullmäktige 2017.
Motion 3 angående reglerna för Labradormästerskapet
Regelverket för Labradormästerskapet har under verksamhetsåret varit föremål för
översyn och de nya reglerna har fastställts av styrelsen. Motionen får därmed anses
vara besvarad och styrelsen föreslår att Fullmäktige avslår motionen. Motionären
förklarade sig nöjd med styrelsens yttrande.
Fullmäktige beslöt att i enlighet med styrelsens förslag avslå motionen.
Motion 4 med yrkande på att projektet med Grundprovet läggs ner
Styrelsen ställer sig bakom motionärens yrkande och föreslår att fullmäktige tillstyrker
motionen. Fullmäktige beslöt att i enlighet med styrelsens förslag tillstyrka motionen.
Motion 5 med yrkande på att arbetet med Grundprovet avbryts
Styrelsen ställer sig bakom motionärens yrkande och föreslår att fullmäktige tillstyrker
motionen. Fullmäktige beslöt att i enlighet med styrelsens förslag tillstyrka motionen.
Förhandlingarna ajournerades kl. 10.45
Sverker Haraldsson, SSRK, ansvarig för Funktionsbeskrivning retriever, inbjuden
gästföreläsare, föreläste om FB-R.
Innan förhandlingarna återupptogs delade Patricia Nordbäck, representant från Agria,
ut Agrias prischeck på 1500 kronor till Årets Labrador, Wallwein´s Porcupine Ridge
med ägaren Marita Schmidt.
Förhandlingarna återupptogs kl. 12.45
§ 21

Frågor rörande SSRK, föredragning av och diskussion om motioner till SSRK:s
fullmäktige 2015
Motionerna gicks igenom och Fullmäktige uttryckte sin mening över de olika
motionerna.
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Motion 1 SSRK Västra, Särskilt retrieverjaktprov – funktionärer
Fullmäktige beslöt att tillstyrka motionen
Motion 2 SSRK Västra, Förtur – provledare/kommissarie
Fullmäktige beslöt att tillstyrka motionen
Motion 3 SSRK, Västra Elitprov retriever
Motionen stryks, då yrkandet redan är verkställt.
Motion 4 LRK, Förändrad mandatfördelning
Fullmäktige beslöt att tillstyrka motionen.
Motion 5 LRK, Upplösning av SSRK
Fullmäktige beslöt att tillstyrka motionen.
Motion 6 LRK, En spanielklubb och en retrieverklubb
Fullmäktige beslöt att tillstyrka motionen.
Motion 7 LRK, Rasklubbsavgift till SSRK
Fullmäktige beslöt att tillstyrka motionen.
Motion 8 GRK, Ändring av SSRK:s stadga
Fullmäktige beslöt att tillstyrka motionen.
Motion 9 GRK, Officiella Working Test
Fullmäktige beslöt att avslå motionen
Motion 10 SSRK Dalarna, Västerbotten, Värmland, Östergötland, GRK,
Jaktprov för funktionärer
Fullmäktige fattade inget beslut utan överlåter till LRK:s delegater vid SSRK:s
fullmäktige att ta ställning till frågan.

§ 22

Övriga frågor
Frågan om klubbens policy när det gäller kostnader i samband med likartade
aktiviteter inom regionerna togs upp av Anne-Marie Stamfeldt. Efter diskussion beslöt
fullmäktige att frågan ska lyftas vid nästa regionträff.
Lars Ramberg tog upp frågan om fullmäktigemötets organisation. Flera andra klubbar
har sina fullmäktigemöten på en dag, vilket är ekonomiskt fördelaktigt. Föreslogs att
den nya styrelsen tittar på frågan.
På en fråga från Majvor Näsman om vad som händer med Working Camp, som inte
blir av under 2015, blev svaret att styrelsen under våren kommer att påbörja
planeringen av Working Camp 2016.

§ 23

Mötets avslutande
Mötesordföranden Lars Ramberg tackade mötesdeltagarna för ett väl genomfört möte
och lämnade över ordförandeklubban till Dan Ericsson, som tackade för förnyat
förtroende och förklarade 2015 års Labradorfullmäktige avslutat.
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Avtackningar
De två avgående styrelsemedlemmarna, Susanne Rehlin och Annika Berntsson var
inte närvarande, men Dan Ericsson tackade för deras arbete och berättade att de
kommer att få varsin bok. Därefter tackade Dan Ericsson valberedningen, revisorn
Agneta Olofsson, webbmastern Marita Björling samt Solveig Gyring för deras arbete
under året genom att dela ut blomstercheckar.
Till sist avtackades de två mötesordförandena samt sekreteraren med
blomstercheckar.

Monica Damell Modin
Protokollförare

Lars Ramberg
Mötesordförande

Marita Björling
Protokolljusterare

Lena Karlsson
Protokolljusterare
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