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Labrador Retrieverklubben 

LABRADORFULLMÄKTIGE 

Datum: 25 mars 2018                       Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 

  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Huvudstyrelsens ordförande Katarina Ramberg hälsade alla välkomna och förklarade 

Labradorfullmäktige 2018 öppnat.  

§ 2 Fastställande av röstlängden 

Fullmäktige fastställde röstlängden till 23 röstberättigade delegater från 11 regioner.  

§ 3 Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet 

 Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Lars Ramberg till 

 mötesordförande och Jahn Stääv 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 Peter Andersson och Göran 

Assarsson. Fullmäktige beslöt att välja Peter Andersson och Göran Assarsson 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 4/2017 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 att justera dagordningen genom att ta bort § 10. Därefter beslöts att 

fastställa dagordningen.  

§ 10        Tillsättande av en grupp på tre personer för att förbereda val av valberedning  

Valberedningen meddelade att ett förslag till ny valberedning redan föreligger. Med 

anledning av detta togs paragrafen bort enligt beslut i föregående § 9.  
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§ 11 Verksamhetsberättelse för 2017, årsbokslut med balans- och resultaträkning, 

redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom sida för sida. Marita Björling 

informerade om hemsidan och nämnde bland annat att besöken på hemsidan 

minskar. Marita informerade även om att hon kommer att göra om hemsidan samt  

efterlyste synpunkter på hemsidan. 

 Ulrica Briving Samuelsson från region Värmland/Örebro hälsade alla välkomna till WT-

Mästerskapet 2018, som kommer att anordnas i augusti i Karlstad-trakten. 

 Klubbens avelsansvariga, Lena Karlsson, redovisade resultatet av den hälsoenkät 

som hösten 2017 skickades ut till alla ägare av labradorer, födda 2012 och 

registrerade i SKK.   

 Katarina Ramberg gav en kort redogörelse för Jubileumskonferensen, som klubben 

anordnade under hösten 2017. 

 Anita Norrblom, sammankallande i Kommittén för jaktavlad labrador retriever, KJL, 

kommenterade det arbete som kommittén utfört under 2017. 

 Därefter redovisade och kommenterade kassören Bo Norling balans- och 

resultaträkningen för 2017. Intäkterna har blivit större på många poster, bland annat 

genom ökade medlemsavgifter. Kostnaderna har varit lägre än budgeterat. Under året 

har satsningen på utbildningar kommit igång, varför kostnaderna på utbildningskontot 

här har blivit högre, men ändå i nivå med budgeten. Det redovisade överskottet för 

2017 har blivit ca 130 000 kr. 

 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 år 2017. 

§ 12         Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2017 samt beslut om hur  

uppkommet resultat ska disponeras 

Kassören föredrog styrelsens förslag om hur uppkommet resultat ska disponeras.   

Styrelsen föreslår att vinsten för verksamhetsåret 2017 överföres till balanserat 

resultat i ny räkning.  

 Fullmäktige beslöt att fastställa balans- och resultaträkningen för 2017 samt att bifalla 

styrelsens förslag till disposition av uppkommet resultat. 

 

§ 13 Ansvarsfrihet för styrelsen 

                Fullmäktige beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 

Mötet ajournerades kl. 10.10 och återupptogs kl. 10.30                                      

Röstlängden justerades 

 

§ 14  Presentation av och beslut om styrelsens förslag till:                             

 

   a) Verksamhetsplan för år 2018 
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 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 presenterades. 

  

 Ulrica Briving Samuelsson framhöll att klubbens goda ekonomi bör komma medlemmarna till 

godo. Kassören Bo Norling informerade om att satsningar på utbildning planeras även för år 

2018. Han påpekade även att regionbidraget har höjts under 2018 och att styrelsen i en 

proposition lägger fram ett förslag om att familjemedlemmar ska inräknas i underlaget för 

regionbidraget från och med år 2019.          

                                           

   Fullmäktige beslöt att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

 

b) Medlemsavgifter för år 2020  

Enligt beslut från Fullmäktige 2017 ska medlemsavgifterna för år 2019 vara oförändrade. 

Styrelsen föreslår att även medlemsavgifterna för år 2020 blir oförändrade.            

Fullmäktige beslöt enligt styrelsens förslag att medlemsavgifterna för 2020 blir oförändrade. 

 

c) Budget för 2018 och rambudget för 2019 

Kassören Bo Norling föredrog och kommenterade förslaget till budget för 2018 och 

rambudget för 2019. Kassören informerade även om att det finns fonderade medel avsedda 

att användas som stöd för regionerna och som stöd för utbildning.   

 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Fullmäktige beslöt att godkänna förslaget till budget för 2018 och rambudget för 2019 i 

enlighet med styrelsens förslag. 

d) 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. 

§ 15   Val av ordförande, fyllnadsval av en ordinarie ledamot på ett år, val av tre ordinarie 

ledamöter på två år, två suppleanter på ett år samt beslut om suppleanternas 

tjänstgöringsordning  

Till ordförande på 1 år föreslog valberedningen nyval på Morgan Thorell. Inga ytterligare 

förslag framfördes. 

 Beslöts att välja Morgan Thorell till ordförande på 1 år. Beslutet var enhälligt. 

 

 Till ordinarie ledamot, fyllnadsval 1 år, föreslog valberedningen Margareta Dahl. Inga 

ytterligare förslag framfördes. 

 Beslöts att välja Margareta Dahl till ordinarie ledamot på 1 år. 

 

 Till ordinarie ledamöter på 2 år föreslog valberedningen omval på Eva Zetterdahl samt nyval 

på Camilla Kretz och Anna Londré. Inga ytterligare förslag framfördes. 

 Beslöts att välja Eva Zetterdahl, Camilla Kretz och Anna Londré till ordinarie ledamöter på 2 

år. 

 

Till suppleanter på 1 år föreslog valberedningen nyval på Ulla-Britt Östman och Ingegerd 

Wikström. Inga ytterligare förslag framfördes.  
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 Beslöts att välja Ulla-Britt Östman och Ingegerd Wikström till suppleanter på 1 år och där Ulla-

Britt Östman blir första suppleant i turordningen. 

 

 

 

§ 16        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. 

  

 

 Efter valet av revisorer och revisorssuppleanter begärde Marita Björling ordet och framhöll att 

hon som icke delegat inte hade förslagsrätt, men ville uppmana Fullmäktige att utse avgående 

ordföranden Katarina Ramberg till hedersmedlem. Ann-Katrine Björnstjerna begärde ordet och  

föreslog att Fullmäktige skulle utse Katarina Ramberg till hedersmedlem.                                                                        

Fullmäktige beslutade enhälligt och med acklamation att utse Katarina Ramberg till 

hedersmedlem i Labrador retrieverklubben. 

 

 

§ 17   Val av valberedning 

Till sammankallande i valberedningen föreslogs nyval på Monica Damell Modin på 1 

år.                                                                                                                              

Beslöts att välja Monica Damell Modin som valberedningens sammankallande på 1 år.         

Till ledamot av valberedningen på 2 år föreslogs Marita Björling.                         

Beslöts att välja Marita Björling som ledamot i valberedningen på 2 år.                          

Ellinore Månsson kvarstår ytterligare 1 år. 

 

§ 18 Omedelbar justering av paragraferna 15-17                                                    

Fullmäktige beslöt att förklara paragraferna 15-17 omedelbart justerade. 

 

§  19 Ärenden väckta av huvudstyrelsen, regioner och medlemmar 

 

 Proposition 1 ang. Bidrag till Labrador retrieverklubbens regioner 

Bo Norling redogjorde för Huvudstyrelsens förslag att reglerna för klubbens bidrag till 

regionerna ändras så att bidraget från och med år 2019 även ska omfatta 

familjemedlemmar. Förslaget motiveras av en önskan att ytterligare stödja 

regionernas möjligheter att genomföra aktiviteter för medlemmarna, samt att uppmana 

till rekrytering av fler familjemedlemmar 

 

Fullmäktige beslöt att tillstyrka styrelsens förslag om att klubbens bidrag till 

regionerna från och med år 2019 även ska omfatta familjemedlemmar. 

                                                                 

Motion nr 1 från region Östergötland angående Provledarutbildning                                                                                     

Yrkandet i motionen är att huvudstyrelsen ska arbeta för samt ekonomiskt bidra till att 

det utbildas flera certifierade provledare för våra retrieverjaktprov.                             

Styrelsen framhåller i sitt yttrande över motionen att det redan finns budgeterade 

medel för utbildning och även till provledarutbildning.                                                                                                           

Med hänvisning till ovanstående anser styrelsen att motionen är besvarad. 
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Fullmäktige beslöt att avslå motionen.  

 

Motion nr 2 från Hans Larsson angående Working Test på 

Labradormästerskapet                                                                                     

Yrkandet i motionen är att fler klasser läggs till i regelverket för Labradormästerskapet, 

t.ex.junior- eller veteranklass.                                                                                   

Styrelsen påpekar i sitt yttrande att, som Labradormästerskapet är utformat idag, finns 

redan juniorklass, mästarklass och veteranklass.                                                       

Med hänsyn till ovanstående anser styrelsen att motionen är besvarad 

                                                                                                                         

Fullmäktige beslöt att avslå motionen. 

 

§ 20  Övriga frågor  

Några övriga frågor hade inte anmälts. 

 Mötet ajournerades kl. 11.40 och återupptogs kl. 13.00                                          

Röstlängden justerades 

 

Avtackningar  

Katarina Ramberg avtackade de avgående styrelsemedlemmarna Monica Damell 

Modin och Jane Geismar och överlämnade gåvor. De avgående 

styrelsemedlemmarna Anders Hallgren och Susanne Ekstedt avtackades i sin 

frånvaro. Därefter tackade Katarina Ramberg valberedningens Bitte Sjöblom och 

Ellinore Månsson för deras arbete och överlämnade blomstercheckar. Dan Ericsson, 

valberedningens sammankallande, avtackades i sin frånvaro. Därefter avtackades 

revisorn Agneta Olofsson samt de två mötesordförandena och sekreteraren med var 

sin blomstercheck. 

Vice ordföranden Bo Norling avtackade därefter den avgående ordföranden Katarina 

Ramberg för hennes tolv år i Labradorklubbens styrelse och överlämnade en gåva. 

 

§ 21  Mötets avslutande 

Mötesordföranden Lars Ramberg tackade mötesdeltagarna för ett väl genomfört möte 

och lämnade över ordförandeklubban till den nyvalda ordföranden Morgan Thorell, 

som tackade för  förtroendet och förklarade 2018 års Labradorfullmäktige avslutat. 

 

  

  

 

 

 Monica Damell Modin  Lars Ramberg 

 Protokollförare  Mötesordförande 

 

 

 

  

 Peter Andersson    Göran Assarsson 

 Protokolljusterare    Protokolljusterare 

 


