
Labrador Retrieverklubben                      
LABRADORFULLMÄKTIGE 
Datum: Den 26-27 mars 2011 
Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby  
 

1 
Protokollet är justerat. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Parentation hölls till minne av Mona Iletorp, som avled i april 2010. Därefter hälsade 

huvudstyrelsens vice ordförande Katarina Ramberg alla välkomna och förklarade 

Labradorfullmäktige 2011 öppnat. 

§ 2 Fastställande av röstlängden 

 Fullmäktige fastställde röstlängden till 16 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 Jörgen Norrblom till vice mötesordförande. 

§ 4 Styrelsens anmälan av protokollförare 

 Anmäldes att Carina Svensson utsetts att föra protokoll. 

§ 5 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, som tillsammans med 

 mötesordförande ska justera protokollet 

 Till rösträknare och protokolljusterare valdes Majvor Näsman och Peter 

 Söderberg. 

§ 6 Närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat 

Fullmäktige beslöt att övriga deltagare har närvaro- och yttranderätt samt rätt 

att få en eventuell avvikande mening till beslut, antecknad i protokollet. 

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 

Fullmäktige konstaterade att kallelsen hade skickats ut i stadgeenlig ordning.   

§ 9 Fastställande av dagordningen  

Fullmäktige beslöt fastställa dagordningen i enlighet med styrelsens utsända 

förslag.  

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

valberedning 

Fullmäktige gav Siv Johnsson, Peter Söderberg och Per Christofferson i 

uppdrag att förbereda val av valberedning.  
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§ 11 Verksamhetsberättelse för 2010, årsbokslut med balans- och 

resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt 

revisorernas berättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom sida för sida, varvid samtidigt 

följande korrigeringar gjordes: 

sid 11 Möten - Maria Hansson träffade ensam Agria den 18 februari. 

sid 12 Information - Valpguide har reviderats och tryckts (resten i stycket tas 

bort) 

sid 15 Särskilda B - prov - Labväst ska läggas till. 

sid 15 Resultat A -prov - fullständiga resultat finns på klubbens hemsida. 

sid 16 Förtjänsttecken - Eva Löfqvist och Margareta Dahl erhöll förtjänsttecken 

2010. 

 Efter lovord över klubbens hemsida samt några frågor och kommentarer 

angående verksamhetsberättelsen, beslöt fullmäktige att lägga den till 

handlingarna.  

 Kassören Ninni Ericsson redovisade och kommenterade balans- och 

resultaträkningen för 2010. Majvor Näsman och övriga delegater uttryckte 

under redovisningen sin uppskattning av tidskriften Labradoren. 

 Avelsansvariga Susanne Rehlin rapporterade från de tre RAS - konferenserna 

2010 och beklagade att konferensen i Östra regionen fick ställas in pga. för få 

anmälningar. 

 Revisorn Agneta Olofsson läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte att 

resultat - och balansräkningen fastställdes samt att styrelsen beviljades 

ansvarsfrihet för 2010.   

§ 12 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om 

uppkommen förlust 

Fullmäktige beslöt att fastställa balans- och resultaträkningen för 2010 samt 

att förlusten, i enlighet med styrelsens förslag, skulle överföras i ny räkning. 

§ 13 Rapport angående styrelsens uppdrag från Labradorfullmäktige 2010 

Carina Svensson rapporterade att LRK skickat in två motioner inför SSRK:s 

fullmäktige 2011, en angående begäran om översyn av typstadgan för 

rasklubb och en med begäran om upplösning av SSRK. 

  

Carina rapporterade vidare att styrelsen, efter hörande av regionerna, 

inlämnat yttrande över remissen från SSRK angående SSRK:s framtida 

organisation och att yttrandet publicerats på klubbens hemsida. 

 

§ 14 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Fullmäktige beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010. 
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§ 15  Verksamhetsplan för år 2011 

 Efter tillägg under rubriken Utbildning av Kurs i Anatomi och Bedömning, som redan 

 ägt rum i Skåne, beslöt fullmäktige att fastställa styrelsens förslag till 

 verksamhetsplan.  Därutöver rekommenderade fullmäktige styrelsen att inrätta en 

 informationskommitté med uppdrag att utforma en strategi för klubbens 

 informationsaktiviteter. 

 

 Medlemsavgifter för år 2012 och 2013  

 Fullmäktige beslöt i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgifterna fr.o.m. 

 2012 ska vara 250 kr för fullbetalande medlem, 100 kr för familjemedlem, 

 100 kr för valpköpare, som får sin första medlemsavgift betald av valpens 

 uppfödare, 180 kr för utomlands boende valpköpare samt 345 kr för utlandsboende 

 medlemmar. 

 

 Budget för 2011 och rambudget för 2012 

 Fullmäktige beslöt fastställa budgeterna 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 ej ska förekomma. 

 

  Mötet ajournerades mellan klockan 15.10 - 15.40 

 

§ 16  Val av ordförande, vice ordförande samt tre ledamöter och två suppleanter  

 Till ordförande på 1 år valdes enhälligt Christine Chiacchiaretta 

 Till vice ordförande på 2 år omvaldes Katarina Ramberg 

 Till ledamot på 2 år valdes Susanne Rehlin och Peter Näsman 

 Till ledamot på 1 år valdes Monica Damell Modin (fyllnadsval) 

 

 Utöver valberedningens förslag till suppleanter nominerades Sonja Larsson av Dan 

 Ericsson, Östra regionen. 

 Till suppleant 1 på 1 år valdes Sonja Larsson  

 Till suppleant 2 på 1 år valdes Lasse Söderberg 

  

§ 17  Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter 

 Till revisorer på 1 år omvaldes Agneta Olofsson och Lars Lindgren. 

 Till revisorssuppleanter på 1 år omvaldes Anne Hoflund - Olofsson och 

 Barbro Schmidt 
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§ 18 Val av valberedning 

 Till ledamot i valberedningen och sammankallande valdes Kristina Berghänel på 1 år

 Till ledamot på 2 år valdes Marita Björling 

 Till ledamot på 1 år (fyllnadsval) valdes Jan-Erik Ek 

 

§ 19  Omedelbar justering av paragraferna 16 - 18 

 Fullmäktige beslöt att förklara paragraferna 16 -18 omedelbart justerade. 

 

§ 20  Ärenden väckta av huvudstyrelsen, regioner och medlemmar 

 Proposition 1 angående FART - projektet  

 Fullmäktige beslöt i enlighet med styrelsens förslag att godkänna att FART - 

 projektet för klubbens del är avslutat.   

 Mötet ajournerades klockan 16.40 

 Mötet återupptogs söndagen den 27 mars kl.09.00 

 Söndagens inleddes med att hedersmedlemmarna Kristina Berghänel och 

 Pian Bates med ord och bilder gjorde en historisk tillbakablick på klubbens två 

 första decennier. 

 Justering av röstlängden 

 Röstlängden justerades och fullmäktige fastställde att det fortsatt var 16 

 delegater närvarande. 

 Proposition 2 angående fondering till Labradorfonden 

 Fullmäktige beslöt i enlighet med styrelsens förslag att överföra 24 000 kr från 

 klubbens kapital till Labradorfonden. 

 Motion 1 angående ändrade krav för bruksavels- och bruksuppfödarpris 
 Fullmäktige beslöt efter votering med röstsiffrorna 10 för och 6 emot 

 att tillstyrka motionen samt  

 att ge huvudstyrelsen i uppdrag att föra förslaget vidare till SSRK, med önskan 

 om SSRK:s stöd och att frågan förs vidare till SKK, som är den beslutande 

 nivån. 

 Bitte Sjöblom, närvarande medlem och ledamot i avelskommittén, anmälde en 

 mot beslutet avvikande mening. 

 Motion 2 Angående Labradoren som taltidning 

 Fullmäktige beslöt tillstyrka styrelsens förslag om 

 att formellt avslå motionen, men  

 att samtidigt ge huvudstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna att finna 

 extern finansiering via exempelvis Allmänna arvsfonden för att göra Labradoren 

 tillgänglig även som taltidning.     

 Motion 3 Angående Exercise Induced Collapse - EIC 

 Motionen hade inkommit efter motionstidens utgång varför mötet beslöt att inte 

 behandla den.  
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§ 21  Frågor rörande SSRK 

 Föredragning av och diskussioner om motionerna till SSRK:s fullmäktige 

 Motionerna gicks igenom och fullmäktige uttryckte sin mening över de olika 

 förslagen.  

 

 Föredragning av och diskussion om förslag till framtida organisation för  

 SSRK. 

 Punkten utgick då SSRK:s huvudstyrelse meddelat att något förslag inte skulle 

 komma att lämnas till fullmäktige. 

 

§ 22  Övriga frågor  

 Ögonlysning som krav för att få registrera valpkull på SKK 

 (behandlades innan mötet ajournerades på lördagen) 

 Fullmäktige diskuterade frågan och uttalade sitt stöd för styrelsens uppfattning 

 att ögonlysning måste återinföras som krav, för att få labradorvalpar 

 registrerade på SKK. 

 

 Angående valphänvisningen på klubbens hemsida 

 (behandlades innan mötet ajournerades på lördagen) 

 Fullmäktige diskuterade för- och nackdelar med att införa ett maxantal kullar 

 som en uppfödare kan annonsera under ett år. 

  

 Kunskapsläget om PRA 

 Veterinär Thomas Bergström, SLU informerade om aktuella forskningsprojekt 

 rörande hundars ögonhälsa och redovisade kunskapsläget om olika former 

 av PRA. Thomas framhöll att det finns många olika former av PRA och 

 betonade att en hund som gentestats fri från en form av PRA, mycket väl kan 

 drabbas av en annan form. Thomas betonade vikten av att kontinuerligt låta 

 ögonlysa våra hundar, för att utvecklingen ska kunna följas upp. 

 

 Mötet ajournerades mellan klockan 12.15 och 13.00 

 

 Justering av röstlängd 

 Röstlängden fastställdes till 15 delegater. 

 

 Utdelning av utmärkelser samt avtackningar  

 Agrias representant, Patricia Nordbäck överlämnade Agrias prischeck på 1000 kr 

 samt en hundbur till Maria Schmidt, ägare till Årets labrador 2010  

 SE UCH Wallwein´s Gibbstone Valley.  

 

 Vice styrelseordförande Katarina Ramberg avtackade avgående 

 styrelseledamöter och valberedning samt Solveig Gyring, kansliet. 

 Katarina Ramberg överlämnade hedersmedlemsnålen till Pian Bates, som 

 varit hedersmedlem i många år, men inte tidigare haft tillfälle att mottaga nålen. 

 

 Till sist avtackades de två mötesordförandena med varsin klubbtröja. 
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§ 23  Mötets avslutande 

 Mötesordförande Lars Ramberg tackade mötesdeltagarna för ett väl 

 genomfört möte och förklarade 2011 års Labradorfullmäktige avslutat. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Carina Svensson  Lars Ramberg 

 Carina Svensson  Lars Ramberg 

 Protokollförare  Mötesordförande 

 

 

 

  

 Majvor Näsman  Peter Söderberg 

 Majvor Näsman  Peter Söderberg 

 Protokolljusterare  Protokolljusterare 

 

 

 


