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Labrador Retrieverklubben 

LABRADORFULLMÄKTIGE 

Datum: 26 mars 2017                       Plats: Scandic Star Hotell, Sollentuna 

  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Huvudstyrelsens ordförande Katarina Ramberg hälsade alla välkomna och förklarade 

Labradorfullmäktige 2017 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 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 Marie Karlsson och Peter Andersson. 

Fullmäktige beslöt att välja Marie Karlsson och Peter Andersson 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 4/2016 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 med ett av styrelsen begärt tillägg angående val av 

hedersmedlem 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: Peter 

Andersson, Ulrica Briving Samuelsson och Margaretha Larsson. Beslöts att välja 

Peter Andersson, Ulrica Briving Samuelsson och Margaretha Larsson. 
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§ 11 Verksamhetsberättelse för 2016, årsbokslut med balans- och resultaträkning, 

redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom sida för sida. Ett par ändringar i 

verksamhetsberättelsen gjordes, a) Domaransökningar och auktorisationer; b) tillägg 

under Anatomi- och bedömningskurs: kursen har genomförts av region Småland och 

region Östergötland.                                                                                                                                      

Därefter redovisade och kommenterade kassören Bo Norling balans- och 

resultaträkningen för 2016. Intäkterna har blivit högre genom ökade medlemsavgifter 

och större bidrag från sponsorerna. Kostnaderna har varit lägre än budgeterat. Bland 

annat har få utbildningar kommit igång under året och tryckkostnaderna för 

medlemstidningen Labradoren har blivit lägre än budgeterat. Det redovisade 

överskottet för 2016 har blivit ca 182.600 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 2016. 

Efter ett påpekande från en av delegaterna att klubbens organisationsnummer ska 

finnas med i revisionsberättelsen, beslöt Fullmäktige att lägga till detta. 

 § 12 Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2016 samt beslut om hur  

uppkommet resultat ska disponeras 

Kassören föredrog styrelsens förslag om hur uppkommet resultat ska disponeras. 

Styrelsen föreslår att vinsten för verksamhetsåret 2016 överföres till balanserat 

resultat i ny räkning.  

 Fullmäktige beslöt att fastställa balans- och resultaträkningen för 2016 samt att bifalla 

styrelsens förslag till disposition av uppkommet resultat. 

 

§ 13 Ansvarsfrihet för styrelsen 

                Fullmäktige beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

 

§ 14  Presentation av och beslut om styrelsens förslag till:                             

 

 a)Verksamhetsplan för år 2017 

 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017 presenterades. 

 Dan Ericsson lyfte frågan om vikten av att klubben går vidare och kraftfullt följer upp frågan 

om problematiken kring HD-röntgen. 

 Kassören redogjorde för det nya sponsoravtalet med Royal Canin. I sammanhanget 

informerade Lars Ramberg om SSRK:s avtal med Royal Canin, vilket nyligen undertecknats. 

Han påpekade också att rasklubbens avtal med Royal Canin står över SSRK:s avtal. 

                                           

   Fullmäktige beslöt att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
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b) Medlemsavgifter för år 2019  

Enligt beslut från Fullmäktige 2016 ska medlemsavgifterna för år 2018 vara oförändrade. 

Styrelsen föreslår att även medlemsavgifterna för år 2019 blir oförändrade.            

Fullmäktige beslöt enligt styrelsens förslag att medlemsavgifterna för 2019 blir oförändrade. 

 

c) Budget för 2017 och rambudget för 2018 

Kassören Bo Norling föredrog och kommenterade förslaget till budget för 2017 och 

rambudget för 2018.   

 Under 2017 kommer genomförandet av Jubileumskonferensen att medföra ökade kostnader. 

Hopslagningen av Regionträffen och Labradorfullmäktige till en helg i stället för två, gör att 

kostnaderna för dessa två möten blir lägre.  

 Det budgeterade resultatet för 2017 har beräknats till ca  -40.000 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Fullmäktige beslöt att godkänna förslaget till budget för 2017 och rambudget för 2018 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, val av vice ordförande på två år, val av två ordinarie ledamöter på 

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

Till ordförande på 1 år föreslog valberedningen omval på Katarina Ramberg. Inga ytterligare 

förslag framfördes. 

 Beslöts att välja Katarina Ramberg till ordförande på 1 år. Beslutet var enhälligt. 

 

 Till vice ordförande föreslog valberedningen nyval på Bo Norling. Inga ytterligare förslag 

framfördes. 

 Beslöts att välja Bo Norling till vice ordförande på 2 år. 

 

 Till ordinarie ledamöter på 2 år föreslog valberedningen omval på Monica Damell Modin och 

Lena Karlsson. Inga ytterligare förslag framfördes. 

 Beslöts att välja Monica Damell Modin och Lena Karlsson till ordinarie ledamöter på 2 år. 

 

Till suppleanter på 1 år föreslog valberedningen nyval på Jane Geismar och Camilla Kretz. 

Inga ytterligare förslag framfördes.  

 Beslöts att välja Jane Geismar och Camilla Kretz till suppleanter på 1 år och där Jane 

Geismar 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.  
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§ 17   Val av valberedning 

Den förberedande valberedningen föreslog omval på 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 

Ellinore Månsson.                                                     

Beslöts att välja Ellinore Månsson till ledamot i valberedningen på 2 år.                          

Bitte Sjöblom kvarstår ytterligare 1 år. 

 

§ 18        Val av hedersmedlem                              

Styrelsens förslag om att välja Lars Lillnor till  ny hedersmedlem i LRK framlades av 

Katarina Ramberg, som gav en presentation av Lars Lillnor. Fullmäktige beslöt 

enhälligt att välja Lars Lillnor till hedersmedlem i Labrador retrieverklubben.  

§ 19 Omedelbar justering av paragraferna 15-17                                                    

Fullmäktige beslöt att förklara paragraferna 15-17 omedelbart justerade. 

 

§  20 Ärenden väckta av huvudstyrelsen, regioner och medlemmar 

 

 Proposition 1 ang. nedläggning av Labradorfonden 

Håkan Dahlin redogjorde för styrelsens förslag om upplösning av Labradorfonden. 

Förslaget innebär att Labradorfonden integreras med LRK:s ordinarie verksamhet. 

Avsikten med propositionen är att väcka liv i fonden, eftersom aktivitetsnivån har varit 

näst intill obefintlig under de senaste åren.  

Roland Hjelm, Labradorfondens ordförande, påpekade att nästan inga medel har 

sökts under de senaste åren, beroende på att det är svårt att forska på de relativt sett 

små belopp som kan utdelas. Roland Hjelm påpekade även att det är viktigt att medel 

från fonden kan fortsätta att arbeta för labradorens välbefinnande samt att pengarna 

bör öronmärkas och resultatet redovisas varje år. 

 

Efter ytterligare diskussioner beslöt Fullmäktige att tillstyrka styrelsens förslag om 

nedläggning av Labradorfonden. 

 

Proposition 2 ang. höjning av bidraget till regionerna                       

Styrelsen framlade ett förslag om att bidraget till regionerna höjs från 20 kr till 25 kr 

per fullbetalande medlem samt valpköparmedlem from år 2018.                             

Fullmäktige besköt att tillstyrka propositionen enligt styrelsens förslag.                                                     

    

Motion nr 1 ang. hudproblem/allergi med ärftliga komponenter                         

Styrelsen påpekar att problemet har uppmärksammats samt att SKK och Agria har ett 

forskningsprogram kring dessa frågor. Under hösten 2017 kommer styrelsen att skicka 

ut en hälsoenkät till alla ägare av hundar födda 2012, där frågan om 

hudproblem/allergier kommer att finnas med. Styrelsen påpekar även att arvsgången 

inte är helt klarlagd, och att det kan finnas yttre omständigheter som leder till 

hudproblem. Med hänvisning till ovanstående förelår styrelsen att Labradorfullmäktige 

avslår motionen.                                                                                                        

Fullmäktige beslöt i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.  

 

Motion nr 2 ang. införande av ny klass på Labradormästerskapet              

Yrkandet i motionen är att en nybörjarklass läggs till i regelverket för 
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Labradormästerskapet. Huvudstyrelsen avser att revidera regelverket för 

Labradormästerskapet och kommer därvid att beakta de önskemål som framkommit.                                                                                        

Fullmäktige beslöt att avslå motionen. 

Motion nr 3 ang. Labradormästerskapet                                 

Yrkandet i motionen som inkommit från region Labväst är att Labradormästerskapet 

ska genomföras som en ren WT-tävling samt att Labradormästerskapet får 

genomföras i denna form redan under 2017.                                                                                                                    

Huvudstyrelsen avser att se över regelverket för Labradormästerskapet, så att det blir 

möjligt att genomföra någon form av mästerskap. De labradorägare som vill arbeta 

med sin hund ska kunna vara med och det ska finnas klara och tydliga regler, som gör 

det lättare att arrangera ett mästerskap.                                                                                  

Efter livlig diskussion, där diverse synpunkter framkom, beslöt Fullmäktige att avslå 

motionen.                                                                                                                

Samtidigt uppdrogs åt styrelsen att skyndsamt omarbeta reglerna för 

Labradormästerskapet. 

Motion nr 4 ang. Varningstriangel i Labradordata                                              

Motionären yrkar att Labradordata ska sluta använda varningstriangel för hundar som 

bär PRA-anlag och ta bort triangeln från de hundar som redan har den.        

Fullmäktige beslöt att avslå motionen. 

Motion nr 5 ang. Labradormästerskapet                                                        

Motionären yrkar att Labradormästerskapet genomförs som ett rent B-prov genom att 

WT och utställningen slopas.                                                                                

Fullmäktige beslöt att avslå motionen.            

 

§ 21 Frågor rörande SSRK, föredragning av motioner till SSRK:s fullmäktige 2017  

Motionerna gicks igenom och fullmäktigedelegaterna uttryckte sin viljeyttring över de 

olika motionerna.  

 Motion 1  Golden retrieverklubben, Slopande av den centrala avgift som ska 

inbetalas till SSRK HS för varje beskriven hund på FB-R                         

 Motion 2  LRK, Ändring av meriter för att erhålla titeln SE.J.CH                

 Motion 3  LRK, Ändring av mandatfördelningen vid SSRK:s fullmäktige    

 Motion 4  Springerklubben, Ändring av typstadgar för rasklubb             

 Motion 5  SSRK Södra, Central domartillsättning för B-prov                    

 Motion 6  SSRK Södra, Framtagning av nya jaktprovsbestämmelser       

 Motion 7  SSRK Södra, Utbildning till domare                                           

 Motion 8  SSRK Södra, Anvisningar (RoA) A-prov Retriever, Lottning EKL    

 Motion 9  SSRK Södra, Avsluta sponsoravtal med Royal Canin                           . 

 Motion 10  SSRK Södra, Domarkonferens                                                        

                                        

 Mötet ajournerades kl. 11.55 och återupptogs kl. 13.00 

 Röstlängden justerades 

 

 § 22  Övriga frågor  

Några övriga frågor hade inte anmälts. 
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     Katarina Ramberg framförde en hälsning från Lars Lillnor, som beklagade att han på 

grund av sjukdom inte kunde närvara för att ta emot sitt hedersmedlemstecken.  

  

Avtackningar  

Katarina Ramberg avtackade de två avgående styrelsemedlemmarna Håkan Dahlin 

och Marie Ahlqvist och överlämnade gåvor och blomstercheckar. Därefter tackade 

Katarina Ramberg Dan Ericsson och Bitte Sjöblom från valberedningen med 

blomstercheckar. Åsa Iletorp, valberedningen avtackades i sin frånvaro. Därefter 

avtackades revisorn Agneta Olofsson samt Roland Hjelm, Labradorfonden. 

 Till sist avtackades de två mötesordförandena samt sekreteraren med var sin 

blomstercheck. 

 

 § 23  Mötets avslutande 

Mötesordföranden Lars Ramberg tackade mötesdeltagarna för ett väl genomfört möte 

och lämnade över ordförandeklubban till ordföranden Katarina Ramberg, som tackade 

för förnyat förtroende och förklarade 2017 års Labradorfullmäktige avslutat. 

 

  

  

 

 

 

 Monica Damell Modin  Lars Ramberg 

 Protokollförare  Mötesordförande 

 

 

 

  

 Peter Andersson    Marie Karlsson 

 Protokolljusterare    Protokolljusterare 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


