Labrador Retrieverklubben
LABRADORFULLMÄKTIGE
Datum: 19-20 mars 2016

Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

§1

Mötets öppnande
Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade
Labradorfullmäktige 2016 öppnat.

§2

Fastställande av röstlängden
Fullmäktige fastställde röstlängden till 24 röstberättigade delegater från 14 regioner.

§3

Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet
Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Per-Inge Johansson till
mötesordförande och Torbjörn Augustinsson 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
mötesordförande ska justera protokollet
Till rösträknare och protokolljusterare föreslogs Marita Björling och Sonja Larsson.
Fullmäktige beslöt att välja Marita Björling och Sonja Larsson till justerare tillika
rösträknare.

§6

Närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat
Fullmäktige konstaterade att samtliga närvarande var medlemmar, förutom
mötesordförande, SKK och vice mötesordförande, SSRK 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 4/2015 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
Fullmäktige beslöt fastställa föreslagen dagordning.

§ 10

Tillsättande av en grupp på tre personer för att förbereda val av valberedning
Fullmäktige föreslog följande tre personer att förbereda val av valberedning: Susanne
Ekstedt, Ann-Katrine Björnstjerna och Annika Berntsson. Ann-Katrine Björnstjerna
avböjde nomineringen, varpå Peter Andersson föreslogs. Beslöts att välja Susanne
Ekstedt, Annika Berntsson och Peter Andersson.

Protokollet är justerat

§ 11

Verksamhetsberättelse för 2015, årsbokslut med balans- och resultaträkning,
redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom sida för sida.
Därefter föredrogs årsbokslutet för 2015 med balans- och resultaträkningen. Den
redovisade vinsten för 2015 har blivit 142.174 kronor.
Labradorfondens ekonomi och bokslut föredrogs. Fonden har inte belastats med
några kostnader under året.
Fullmäktige beslöt att lägga verksamhetsberättelsen med tillhörande kassaberättelse
till handlingarna.
Revisorn Agneta Olofsson läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte att resultat och balansräkningen fastställdes samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015.

§ 12

Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2015 samt beslut om hur
uppkommet resultat ska disponeras
Styrelsens förslag om disposition av hur uppkommet resultat ska disponeras
föredrogs. Styrelsen föreslår att vinsten för verksamhetsåret 2015 överföres till
balanserat resultat i ny räkning.
Fullmäktige beslöt att fastställa balans- och resultaträkningen för 2015 samt att bifalla
styrelsens förslag om disposition av uppkommet resultat.

§ 13

Styrelsens rapport angående uppdrag från Labradorfullmäktige 2015
Dan Ericsson redogjorde för de uppdrag som 2015 års Labradorfullmäktige gav
styrelsen:
Labradorfullmäktige 2015 uppdrog åt styrelsen att tillsätta en kommitté som skulle
diskutera de jaktavlade labradorerna vad beträffar jaktprov, hälsa etc. Under året har
Kommittén för jaktavlad labrador retriever, KJL, bildats med Anita Norrblom som
sammankallande och kommittén har påbörjat sitt arbete.
Hemsidans betydelse visavi medlemstidningen och balansen mellan de två togs upp
till diskussion vid Fullmäktige 2015. Fullmäktige gav styrelsen i uppdrag att fortsätta
utveckla hemsidan, vilket har pågått under året.
En fråga som togs upp vid Fullmäktige 2015 var fullmäktigemötets organisation och
styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan. Detta har gjorts under året och styrelsen har
beslutat att tills vidare behålla nuvarande ordning med Regionträffen under en helg i
början av verksamhetsåret och Labradorfullmäktige i två dagar under mars månad.

§ 14

Ansvarsfrihet för styrelsen
Fullmäktige beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 15

Verksamhetsplan för år 2016
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016 presenterades.
Håkan Dahlin redogjorde för det så kallade hemsidesprojektet, där tanken är att utveckla en
gemensam hemsidesplattform, där klubben centralt och alla regioner ryms inom samma
struktur, ungefär på samma sätt som hos SKK och deras länsklubbar. Frågan har diskuterats
på Regionträffen 2015 och 2016 och styrelsen arbetar nu med att hitta former för att kunna
driva projektet vidare.
Gunnar Hultman ställde frågan om varför Working Campen ställdes in. Arbetsgruppen för
Campen förklarade att det berodde på för få anmälningar, vilket skulle ha inneburit en
ekonomisk förlust för klubben.

Protokollet är justerat

Fullmäktige beslöt att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Medlemsavgifter för år 2017 och 2018
Enligt beslut från Fullmäktige 2015 ska medlemsavgifterna för år 2017 vara oförändrade.
Styrelsen föreslår att även medlemsavgifterna för år 2018 blir oförändrade.
Fullmäktige beslöt enligt styrelsens förslag.
Budget för 2016 och rambudget för 2017
Vice kassören Ulrica Briving Samuelsson föredrog och kommenterade förslaget till budget
för 2016 och rambudget för 2017.
Under 2016 kommer den höjda medlemsavgiften att synas i budgeten, vilket medför högre
intäkter under 2016 och 2017.
Budgeten för medlemstidningen Labradoren har höjts, så att tidningen kan fortsätta att
utvecklas till att bli en ännu bättre tidning.
Andra höjningar är bidraget till regionerna som ökar till 20 kr (tidigare 15 kr) från och med
2016 samt bidragen till Labradormästerskapet, Club Show och A-provet, som höjs till 7.500
kr per aktivitet.
Avgiften till SSRK ökar till 12 kr per medlem (tidigare 10 kr).
Eftersom den planerade Working Campen ställs in ska budgeten för den aktiviteten strykas
och det budgeterade resultatet ska justeras ner till minus 6.500 för 2016.
Fullmäktige beslöt att fastställa budgeten för 2016 och rambudgeten för 2017 i enlighet med
styrelsens förslag.
Villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och
övriga funktionärer som styrelsen kallar
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.
§ 16

Val av ordförande, fyllnadsval av vice ordförande på ett år, val av tre ordinarie
ledamöter på två år, två suppleanter samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning
Till ordförande på 1 år föreslog valberedningen nyval på Katarina Ramberg. Inga ytterligare
förslag framfördes.
Beslöts att välja Katarina Ramberg till ordförande på 1 år. Beslutet var enhälligt.
Till vice ordförande, fyllnadsval ett år, föreslog valberedningen Monica Damell Modin. Inga
ytterligare förslag framfördes.
Beslöts att välja Monica Damell Modin till vice ordförande på ett år.
Till ordinarie ledamöter på 2 år föreslog valberedningen omval på Anders Hallgren samt nyval
på Susanne Ekstedt och Eva Zetterdahl. Inga ytterligare förslag framfördes.
Beslöts att välja Anders Hallgren, Susanne Ekstedt och Eva Zetterdahl till ordinarie ledamöter
på 2 år.

Protokollet är justerat

Till suppleanter på 1 år föreslog valberedningen omval på Ulrica Briving Samuelsson och
Ingvor Eriksson. Ytterligare förslag framfördes på Marie Ahlqvist och Bo Norling som
suppleanter. Marie Ahlqvist presenterade sig, Peter Andersson och Lars Ramberg
presenterade Bo Norling, som inte var närvarande vid mötet. Sluten votering begärdes och
gav följande resultat: Bo Norling 19 röster, Marie Ahlqvist 18 röster, Ulrica Briving Samuelsson
10 röster och Ingvor Eriksson 1 röst.
Beslöts att välja Bo Norling och Marie Ahlqvist till suppleanter på 1 år och där Bo Norling blir
förste suppleant i turordningen.
§ 17

Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter
Valberedningen föreslog omval på Agneta Olofsson och Lars Lindgren som ordinarie revisorer
samt omval på Jan Garp och 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.

§ 18

Val av valberedning
Den förberedande valberedningen föreslog Dan Ericsson till sammankallande i
valberedningen på 1 år.
Beslöts att välja Dan Ericsson som valberedningens sammankallande på 1 år.
Till ledamot av valberedningen på 2 år föreslog den förberedande valberedningen
Bitte Sjöblom.
Beslöts att välja Bitte Sjöblom till ledamot i valberedningen på 2 år.
Åsa Iletorp kvarstår ytterligare 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
Motion angående meriter, jaktliga och exteriöra, för att få ett svenskt
utställningschampionat
Styrelsen föreslog avslag på motionen med motiveringen att önskat championat redan
finns idag och att en återgång till tidigare regler om enbart kopplat championat och
därmed specialbestämmelser för labrador retriever inte skulle gynna rasen. Det finns
inga sakliga belägg för att vare sig den jaktliga eller exteriöra kvaliteten på våra
hundar skulle förbättras i enlighet med det som motionären hävdar.
Fullmäktige beslöt att avslå motionen.
§ 21 Frågor rörande SSRK
Vid SSRK:s fullmäktige 2015 fick SSRK:s huvudstyrelse i uppdrag att utreda en möjlig
organisation för en framtida retrieverklubb (och en framtida spanielklubb). Med
anledning av detta har det bildats två arbetsgrupper, som ska utreda hur en möjlig
organisation för de två framtida klubbarna skulle kunna se ut. Arbetsgruppen som
arbetar med en framtida retrieverklubb efterlyser synpunkter och förslag från
retrieverklubbarna på hur en framtida retrieverklubb skulle kunna vara organiserad.
Frågan kommer att diskuteras på SSRK:s representantskapsmöte i maj och tanken är
att det vid SSRK:s fullmäktige 2017 ska föreligga ett förslag till hur organisationen
skulle kunna se ut.

Protokollet är justerat

Fullmäktige diskuterade frågan, och i diskussionen yttrade sig bl.a. Torbjörn
Augustinsson och Lars Ramberg från SSRK samt Marita Björling, Per Persson,
Annelie Ling Nilsson, Gunnar Hultman och Katarina Ramberg.

Mötet ajournerades klockan 15.30
På söndagen hälsades SKK:s nya ordförande Pekka Olson välkommen för att under
förmiddagen informera om SKK:s arbete och kommande omorganisation. Pekka
Olson pratade även om de ökande veterinärkostnaderna och om de stora bolag som
äger majoriteten av djursjukhusen idag, något som har påverkat
försäkringskostnaderna som stiger oroväckande mycket.

Förhandlingarna återupptogs söndagen den 20 mars kl.11.00

Justering av röstlängden
Röstlängden justerades och fullmäktige fastställde att det även under söndagen var
24 delegater närvarande.

§ 22

Övriga frågor
Anders Hallgren, jaktansvarig, redogjorde för jaktprovsverksamheten och redovisade
jaktstatistik för år 2015. Han informerade även om behovet av utbildning av
funktionärer för FB-R (Funktionsbeskrivning Retriever) och framhöll vikten av att
regionerna lägger ut information om utbildningen på sina respektive hemsidor.
Katarina Ramberg informerade om att sju regioner hittills har arrangerat LRK:s
utbildning Anatomi- och bedömningskurs för labrador retriever. Hon informerade även
om att det nya regelverket för inofficiella utställningar har skickats ut till regionerna
inför 2016 års inofficiella utställningar.
Marita Björling, i sin roll som klubbens webbadministratör, påpekade att det bör finnas
en länk på varje regions hemsida, väl synlig och helst på ingångssidan, till
moderklubben LRK.
Dan Ericsson delade ut klubbens förtjänsttecken till Hans Larsson från region Halland
och till Lennart Eriksson från region Gotland.
Innan mötet avslutades delade Agrias representant Lena Jansson Kujanpää ut Agrias
prischeck till Årets Labrador 2015, C.I.E. DK V-13 DKKV-13 NOUCH NO JV-12
SEU(u) CH SE JV-12 Wallwein´s Quite Easy med ägaren Marita Schmidt.
Avtackningar
Dan Ericsson avtackade de två avgående styrelsemedlemmarna Ingvor Eriksson och
Ulrica Briving Samuelsson och överlämnade blomstercheckar. Ninni Ericsson, som
inte var närvarande tackades i sin frånvaro för sin mångåriga insats som klubbens
kassör. En avskedsgåva kommer senare att överlämnas till henne. Därefter tackade
Dan Ericsson valberedningen i deras frånvaro, revisorn Agneta Olofsson,
webbadministratör Marita Björling, Labradorens redaktör Jessica Björling Brännlund
samt Lars Ramberg, adjungerad till klubben i föreningstekniska frågor, för deras
arbete under året genom att dela ut blomstercheckar.

Protokollet är justerat

Till sist avtackades de två mötesordförandena samt sekreteraren med var sin
blomstercheck.

§ 23 Mötets avslutande
Mötesordföranden Per-Inge Johansson tackade mötesdeltagarna för ett väl genomfört
möte och lämnade över ordförandeklubban till den nyvalda ordföranden Katarina
Ramberg, som tackade den avgående ordföranden Dan Ericsson för hans fyra år som
klubbens ordförande och överlämnade en delikatesskorg.
Katarina Ramberg förklarade därefter 2016 års Labradorfullmäktige avslutat.

Monica Damell Modin
Protokollförare

Marita Björling
Protokolljusterare

Protokollet är justerat

Per-Inge Johansson
Mötesordförande

Sonja Larsson
Protokolljusterare

