Labrador Retrieverklubben
LABRADORFULLMÄKTIGE
Datum: 2009 03 21 - 22
Plats: Scandic hotell Upplands Väsby

Mötet öppnades av huvudstyrelsens ordförande Bitte Sjöblom som hälsade alla välkomna.
§1

Fastställande av röstlängden.
Totalt fanns 51 antecknade personer i lokalen varav 26 delegater.
Beslut:
- att fastställa röstlängden till 26 närvarande delegater

§2

Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet
Valberedningens sammankallande Eva Rosén, meddelade valberedningens förslag på
Lars Ramberg som ordförande och Brittmarie Engholm som vice ordförande. Inga fler
förslag uppkom.
Beslut:
- att välja Lars Ramberg som mötets ordförande samt Brittmarie Engholm som mötets
vice ordförande.

§3

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen meddelade att man utsett Marita Björling att vara protokollförare.

§4

Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande
skall justera protokollet.
Förslag uppkom på Susanna Hultman och Anne-Marie Stamfeldt. Inga fler förslag
framfördes.
Beslut:
- att välja Susanna Hultman och Anne-Marie Stamfeldt till justerare tillika rösträknare.

§5

Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat
Samtliga närvarande befanns vara medlemmar och har enligt stadgan rätt att både
närvara och att yttra sig.

§6

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade
Maria Hansson, huvudstyrelsen, informerade om att kallelsen gått ut enligt stadgans
direktiv.
Beslut:
- att anse delegaterna blivit stadgeenligt kallade.

§7

Fastställande av dagordningen
Mötesordförande föreslog tillämpning av en på mötet utsedd förberedande
valberedning, med uppgift att söka namn till valberedning med uppdrag fram till
fullmäktigemötet 2010. Vidare föreslogs att beslutsärendet om SSRKs
organisationsförslag skulle förläggas under punkt 17 på dagordningen samt att SSRKs
motioner skulle behandlas under punkten Övriga frågor. Styrelsens förslag till
hedersmedlemskap föreslogs avhandlas direkt efter personvalen.
Beslut:
- att fastställa föreslagen dagordning med tillägg av två nya punkter; att välja en
förberedande valberedning som punkt 7b, beslut om hedersmedlemskap som punkt
15a samt med två förtydliganden; behandling av SSRKs organisationsförslag under
punkt 17 och SSRKs motioner under punkt 18.

§8

Val av förberedande valberedning
Mötet föreslog Kristina Berghänel och Peter Söderberg, att vara förberedande
valberedning med uppgift att förbereda val av ordinarie valberedning.
Beslut:
- att utse Kristina Berghänel och Peter Söderberg till förberedande valberedning.
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§9

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balansoch resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas
berättelse.
Bitte Sjöblom, huvudstyrelsen, föredrog, per overheadvisning, vad klubben
åstadkommit inom verksamhetens samtliga områden under åren 2004 - 2008. Hon
uttryckte ett stort tack till samtliga inblandade, både inom de olika styrelserna och
kommittéerna men framför allt till alla medlemmar ute i landet som gjort den digra
verksamheten möjlig och framgångsrik. Därefter övergick mötet att behandla
verksamheten för 2008 och mötet gick igenom sida för sida innan mötesordföranden
lämnade ordet fritt för frågor och synpunkter;


Kristina Berghänel, region Labväst, meddelade att i verksamhetsberättelsen
saknas Helene Englunds namn i förteckningen över diplomerade instruktörer
samt att regionen deltagit för moderklubbens räkning med informationsmonter
på My Dog i Göteborg 2008.



Jenny Hamring, som är den enda av klubben utbildade beskrivare som till
dags dato beskrivit hundar enligt gällande riktlinjer, informerade kort om
FART-projektet och svarade på frågor från församlingen.



Susanna Hultman, region Sörmland, ansåg att klubben har en
väladministrerad och informativ utställningsverksamhet samt uttryckte stort
tack för en mycket bra genomförd utställning i samband med World Dog
Show 2008.



Bitte Sjöblom, huvudstyrelsen, informerade kort om EIC, exercise induced
collapse, en sjukdom som påvisats hos labrador och som föranleder oro i
länder där den uppmärksammats.

Efter noggrann genomgång av verksamheten ställde mötesordförande frågan om mötet
kunde gå till beslut och godkänna den textbaserade delen av verksamhetsberättelsen.
Beslut:
- att efter tillägg i berättelsen av Helene Englunds namn som diplomerad instruktör
samt att Labb Väst deltagit med informationsmonter för Labradorklubbens räkning på
My Dog 2008, godkänna den textbaserade delen av verksamhetsberättelsen för 2008.
Förhandlingarna fortsatte med den ekonomiska delen av verksamhetsberättelsen där
Bitte Sjöblom, huvudstyrelsen, var föredragande. Synpunkter på olika posters utfall mot
budget togs upp och fick nöjaktiga förklaringar. Den faktiska förlusten för 2008 var
11.964:35 mot ett budgeterat minus på 97.500:-, vilket bland annat förklarades med att
vissa planerade åtaganden inte genomförts under året. Labradorfondens verksamhet
och ekonomi belystes varvid Kristina Berghänel, Labväst, påpekade att pengarna i
fonden måste komma till användning.
Revisor Agneta Olofsson läste upp revisorernas berättelse där de föreslog ansvarsfrihet
för den avgående styrelsen.
Beslut:
- att godkänna den ekonomiska delen av verksamhetsberättelsen för 2008
§ 10

Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Beslut:
- att fastställa balans och resultaträkning samt överföra förlusten på 11.964:35 i ny
räkning.
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§ 11

Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag
föregånde fullmäktige givit till styrelsen.
Maria Hansson, huvudstyrelsen, föredrog ärendet om egen specialklubb som väcktes
redan 2007 och som sedan åter behandlades på fullmäktigemötet 2008. Under 2008
har huvudstyrelsen på olika sätt tagit kontakt med regionerna för att efterhöra både
intresse av och möjlighet till att lokalt kunna administrera och organisera den officiella
verksamhet som skulle bli ett resultat av att Labradorklubben blir en egen självständig
specialklubb. Redovisningen av regionernas förutsättningar visade att endast två
regioner anser sig ha möjlighet att klara dessa uppgifter medan resterande fjorton
regioner inte anser sig kunna säkerställa den verksamhet som specialklubbsstatus
innebär.
Därmed anser huvudstyrelsen att man gjort erforderliga undersökningar om
förutsättningar för en egen specialklubb och kommit fram till att dessa förutsättningar
inte finns i dagens läge och man föreslår mötet att ärendet avförs från agendan.
Beslut:
- att det i nuläget inte är aktuellt med en begäran om egen specialklubbsstatus samt att
med det konstaterandet avsluta ärendet.

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut:
- att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008

§ 13

Presentation av och beslut om klubbens förslag till:
a) Verksamhetsplan för inkommande år
Mötet gick igenom verksamhetsplanens olika delar där planerad aktivitet riktar sig till
både enskilda medlemmar och till funktionärer.
Informerades om Grundkurs i anatomi- och bedömningsteknik där man planerar tre
utbildningshelger i olika delar av landet och där den första ska äga rum någonstans i
Norrland under 2009.
Information lämnades om Labradorhelgen i sommar som behandlar det exteriöra
området och där flera engelska rasspecialister är inbjudna att medverka. Frikostiga
sponsorer möjliggör att deltagarna endast behöver betala sin mat och sitt boende.
Fråga framfördes varför inte en redovisning redan har skett angående den mätning av
labradorer som ägt rum på utställningar under 2005-2007. Huvudstyrelsens Bitte
Sjöblom förklarade att en redovisning är på gång och kommer att presenteras under
året. Detta gäller även resultatet av den senaste hälsoenkäten.
RAS-dokumentet är under ständig bevakning och ägnas stor uppmärksamhet av
styrelsen och den tillsatta avelskommittén.
Flera delegater uttryckte önskemål om att LRK bör ha ett enhetligt utseende när vi
deltar med rasmonter på mässor, utställningar m m. Tips lämnades till styrelsen på att
skapa s k roll-ups för att kunna användas i olika sammanhang.
Efterlystes mer information i olika ärenden, gärna med frågor och svar.
Katarina Ramberg, huvudstyrelsen, informerade om att den utställningspärm, som varit
under revidering, nu är klar och ska tillsändas varje region.
Beslut:
- att godkänna föreslagen verksamhetsplan för 2009.
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b) Medlemsavgifter
Styrelsen informerade om att man inte anser det vara motiverat med en höjning av
medlemsavgiften inför 2010.
Beslut:
- att behålla oförändrad medlemsavgift för 2010
c) Rambudget för kommande år
Diskussioner följde vid genomgång av den föreslagna budgeten. Fråga uppkom om
varför medlemshanteringen ökat så markant i kostnad. Margot Engström, ansvarig för
medlemshanteringen, förklarade att styrelsen köpt in en webbaserad
administrationstjänst som sköter mycket av arbetet. Tjänsten kostar pengar men är i
gengäld mycket bra då den förutom att väsentligt underlätta arbetet även underlättar
framtida byte av ansvarig administratör då programmet ligger på Internet.
Beslut:
- att godkänna föreslagen budget
§ 14

Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.
Huvudstyrelsen föreslår mötet följande rese- och traktamentsbestämmelser för
styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigeledamöter samt övriga funktionärer:
 Vid resa med egen bil lämnas ersättning med belopp per mil enligt lägsta
statliga taxa, för närvarande 18,50 kr/mil.
 Vid resa med tåg ersätts kostnader för andra klass samt vid behov
sovvagnsbiljett.
 För avlägset boende, skall kostnadsjämförelser göras mellan bil, tåg och flyg.
Beslut:
- att fastställa villkoren för reseersättning enligt ovan.

§ 15

Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i
styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Valberedningens sammankallande, Eva Rosén, presenterade valberedningens förslag
på Maria Hansson som ordförande, nyval 1 år. Inga fler förslag uppkom.
Beslut:
- att till ordförande välja Maria Hansson, nyval 1 år. Beslutet var enhälligt.
Valberedningens förslag på Katarina Ramberg som vice ordförande, nyval 2 år. Inga
fler förslag uppkom.
Beslut:
- att till vice ordförande välja Katarina Ramberg, nyval 2 år.
Valberedningens förslag på ordinarie ledamöter var Susanne Rehlin, omval 2 år
Kristina Eriksson, nyval 2 år, Carina Svensson, fyllnadsval 1 år. Inga fler förslag
uppkom.
Beslut:
- att till ordinarie ledamot välja Susanne Rehlin, omval 2 år
- att till ordinarie ledamot välja Kristina Eriksson, nyval 2 år
- att till ordinarie ledamot välja Carina Svensson, fyllnadsval 1 år
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Valberedningens förslag på suppleanter var Annika Nordh, omval 1 år samt Birgitta
Melin, nyval 1 år. Inga fler förslag uppkom. Annika Nordh föreslogs som första
suppleant i tjänstgöringsordningen.
Beslut:
- att till suppleant välja Annika Nordh, omval 1 år
- att till suppleant välja Birgitta Melin, nyval 1 år.
- att som nummer ett i tjänstgöringsordningen välja Annika Nordh.
§ 16

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Valberedningens förslag på revisorer var Agneta Olofsson, omval 1 år samt Lars
Lindgren, nyval 1 år. Inga ytterligare förslag uppkom.
Beslut:
- att till revisor välja Agneta Olofsson, omval 1 år
- att till revisor välja Lars Lindgren, nyval 1 år
Valberedningens förslag på revisorssuppleanter var Anne Hoflund-Olofsson, omval 1 år
samt Barbro Schmidt, nyval 1 år. Inga fler förslag uppkom.
Beslut:
- att välja Anne Hoflund-Olofsson till revisorssuppleant, omval 1 år
- att välja Barbro Schmidt till revisorssuppleant, nyval 1 år

§ 17

Val av valberedning
Den på mötet utsedda förberedande valberedningen lämnade förslag på Bitte Sjöblom
som sammankallande i ny valberedning på 1 år samt Susanna Hultman som ledamot i
två år. Därutöver kvarstår Lotta Larsson på mandat ytterligare ett år.
Beslut:
- att välja Bitte Sjöblom till sammankallande i valberedningen, nyval 1 år
- att välja Susanna Hultman som ledamot i valberedningen, nyval 2 år.

§ 18

Val av hedersmedlem
Styrelsen föreslog mötet att Margot Engström utses till hedersmedlem i
Labradorklubben efter omfattande arbetsinsatser på central nivå.
Beslut:
- att utse Margot Engström till hedersmedlem i Labradorklubben.

§ 19

Beslut om omedelbar justering av punkterna 15 – 17
Mötesordföranden och justerarna justerade omedelbart det beslut om personval som
protokollföraren skrivit ner.
Beslut:
- att anse punkterna 15, 16 och 17 som omedelbart justerade

§ 20

Ajournering av fullmäktigemötet till nästa dag
Beslut:
- att ajournera fullmäktigemötet till söndag kl 13, efter det att inbjudna SKK och Agria
hållit sina informationsanföranden.

§ 21

Återupptagande av fullmäktigemötets förhandlingar
Efter informationsanförande av SKK och Agria samt lunch, samlades mötet kl 13:15.
Beslut:
- att återuppta förhandlingarna.

§ 22

Justering av röstlängden
Röstlängden justerades och visade på 26 närvarande delegater.
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§ 23

Val av ny vice mötesordförande samt kungörande av ny protokollförare
Då vald vice ordförande Brittmarie Engholm måste lämna mötet tidigare, föreslogs
Jörgen Norrblom att vara vice mötesordförande under resterande del av mötet.
Samtidigt meddelade styrelsen att Maria Hansson efterträder Marita Björling, som blivit
sjuk, till protokollförare under resterande del av mötet.
Beslut:
- att välja Jörgen Norrblom som vice ordföranden för resterande del av mötet.

§ 24

Ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal
region anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktigemötet
a) Utdelning av förtjänsttecken
Förtjänsttecken tilldelas Lars Lönnberg och Inger Fransson.
b) Organisationsutredningen
Bitte Sjöblom föredrar ärendet. Handlingarna gällande organisationsförslaget har
funnits ute i regionerna sedan senare delen av januari.
Lage Forsberg, region Norrlabben, menar att det är för tidigt att ta ställning i frågan, en
mer ingående konsekvensutredning måste göras. Bitte Sjöblom ger svar på frågan och
visar på att med detta förslaget får vi som rasklubbar en mer rättvis mandatfördelningen
än vad som är i dag.
Solveig Gyring ställer frågan hur detta kommer att tas av våra medlemmar, det kommer
att bli ett dyrare medlemskap för de som i dag enbart är medlem i rasklubben. Bitte
Sjöblom svarar på frågan att det kommer blir något dyrare för de som i dag enbart är
medlemmar i en klubb.
Ninni Eriksson, region Östra, saknar en konsekvensutredning, då även med tyngd på
hur det blir för regionerna i det praktiska arbetet ute i landet. Bitte Sjöblom svarar att vi
idag har inlett ett bra samarbete med övriga rasklubbar gällande aktiviteter. Det finns
även föreningsfrihet ute i vårt land, ingen kan alltså förbjuda regionerna att arrangera
olika aktiviteter.
Katarina Ramberg menar på att det är mycket viktigt med vår tidning Labradoren. Det
är mycket olyckligt om den måste läggas ner. Bitte Sjöblom menar på att något sådant
inte är aktuellt. Diskussioner har dock funnits om att lägga ner Apportören och då i ett
nummer av t ex rasklubbstidningarna presentera resultat samt information inför
kommande prov och utställningar.
Susanna Hultman, region Södermanland, anser att vi bör se på det hela i stort. Här har
vi en möjlighet att komma på en lika nivå som SSRK i mandatfördelningen.
Willy Gustafsson menar att det här förslaget i framtiden kommer leda till att
rasklubbarna får mer att säga till om inom SSRK.
Bo Norling, region Labväst, undrar om det kan bli så att verksamheten ute i regionerna
kommer att dö ut då förslaget menar på att verksamheten skall ske ute i
lokalavdelningarna.
Ann-Marie Stamfeldt, region Östergötland, undrar över den verksamhet som sker ute i
regionerna och att det finns en risk att den försvinner. Vill ha en riskanalys och en
tidsaxel hur detta skall ske.
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Kristina Berghänel, region Labväst, menar på att förslaget innehåller svagheter. Vi i
rasklubbarna får mer bestämmande men det är fortfarande SSRK som avgör.
Lars Ramberg anser att det är helt förkastligt att vi inte fått ett riktigt förslag att ta
ställning till.
Katarina Ramberg menar att vi bör kräva ett helt förslag med konsekvensutredning.
Kommer SSRK att släppa in rasklubbarna om det här går igenom?
Carina Svensson, region Östra, vill att vi ställer oss frågan, vad vi vill i rasklubben. Att vi
tänker långsiktigt, syfte, mål och organisation.
Susanna Hultman, region Södermanland, menar på att vi bör se till vilka
konsekvenserna är och vilka är möjligheterna.
Ninni Eriksson, region Östra, anser att vi alla måste förarbeta detta på bästa sätt, visa
för medlemmarna det positiva.
Vuokko Norkooli anser att antal delegater, dvs mandatfördelningen i detta förslaget inte
är rättvis.
Per Christofersson, region Labväst, tycker att vi måste öka vårt inflytande i
organisationen. En önskan om en Retrieverklubb är att sträva efter.
Mötesordförande undrar om mötet är redo att lägga en viljeyttring gällande
organisationsutredningen.
Fullmäktigemötet uttryckte en viljeyttring till huvudstyrelsen och de delegater som
representerar Labradorklubben vid SSRK fullmäktige.
Mötets vilja:
- att stödja befintligt förslag. Förslaget skall, när det blir offentligt, läggas ut på
Labradorklubbens hemsida.
§ 25

Övriga frågor
Motioner till SSRKs fullmäktigemöte
Mötet diskuterar de motioner som inkommit till SSRKs fullmäktigemöte och lämnar
synpunkter enligt nedan;
 GRK om mandatfördelning
stödja
 WSSK om mandatfördelning
stödja
 LRK om mandatfördelning
stödja
 GRK ordförandekonferens
avslå
 GRK seriös hundavel
stödja
 SSRK Ög ekl B-prov på våren
stödja
 SSRK Ög vilt i ekl B-prov
stödja
 SSRK Ö praktiska prov
avslå
 SSRK Ö ej kvalitetspris A-prov
avslå
 SSRK Ö ta bort släpspår
avslå
 NSDTRK JCh tollingjaktprov
lägga rösterna
Ekonomin på regionnivå
Anne-Marie Stamfeldt önskar ökade anslag till regionerna, t ex för funktionärsutbildning.
Maria Hansson redovisade anslagen till regionerna.
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Avtackning
Avtackning till personer som varit huvudstyrelsen behjälpliga under året: Lars Ramberg
(mötesordförande), Jörgen Norrblom (vice mötesordförande och medlemshantering),
Ewa Rosén (valberedning), L-O Carlén (valberedning), Solveig Gyring (kansli), Marita
Björling (protokollförare), Margot Engström (medlemshantering), Agneta Olofsson
(revisor), Brittmarie Engholm (vice mötesordförande och revisor) och Camilla Kretz
(Labradoren).
Bitte Sjöblom och Willy Gustafsson avtackas för sina år i huvudstyrelsen.
§ 26

Mötets avslutande
Mötets ordförande Lars Ramberg lämnade över till Labradorklubbens nyvalda
ordförande, Maria Hansson, som tackade för förtroendet att få leda klubben och
avslutar därefter 2009 års Labradorfullmäktige.
Vid protokollet:

Marita Björling
Protokollförare § 1 – 20

Maria Hansson
Protokollförare § 21 – 26

Justerare:

Lars Ramberg
Mötesordförande

Susanna Hultman
Justerare

Justerat:………../………… /…………

Anne-Marie Stamfeldt
Justerare

PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT

8

