Labrador Retrieverklubben
LABRADORFULLMÄKTIGE
Datum: 070324--25
Plats: Scandic hotell Järva krog
Mötets öppnande
Labrador retrieverklubbens ordförande Bitte Sjöblom öppnar mötet kl: 13:00 och inleder
med en parentation för de medlemmar som under 2006 gick bort.
§1

Fastställande av röstlängden.
28 st delegater finns närvarande. Namn på delegater finns i bilaga 1.
Beslut att:
- fastställa röstlängden på 28 stycken delegater.

§2

Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet.
Mötet föreslår Lars Ramberg till mötesordförande och Jörgen Norrblom till vice
ordförande för fullmäktigemötet.
Beslut att:
- välja Lars Ramberg till mötesordförande och Jörgen Norrblom till vice ordförande
för fullmäktigemötet.

§3

Styrelsen anmälan om protokollförare vid mötet.
Styrelsen anmäler att Maria Hansson utses till protokollförare vid fullmäktigemötet.

§4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden skall justera protokollet.
Mötet ger förslag på Ann-Katrine Björnstjerna och Peter Söderberg.
Beslut att:
- välja Ann-Katrine Björstjerna och Peter Söderberg till att justera protokollet
tillsammans med mötesordförande.

§5

Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vad vald delegat (enligt §7
mom.7).
Vid fullmäktigemötet har samtliga medlemmar rätt att närvara och yttra sig. Samtliga
närvarande är medlemmar.

§6

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
Kallelse fanns i Labradoren nr 4/06 samt kallelse via hemsidan sedan i december.
Beslut att:
- mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Fastställande av dagordningen.
Förslag föreligger att göra tillägg med 15b; val av hedersledamöter.
Beslut att:
- fastställa dagordningen med den föreslagna justeringen.

§8

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balansoch resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas
berättelse.
Verksamhetsberättelsen föredrogs av mötesordförande. Fråga uppkom om det antal
möten styrelsen haft under året och om det varit tillräkligt med antal fysiska möten (ej
telefonmöten). Delegat frågade om det i dagsläget går att göra något antagande om de
resultat som kommit in gällande mätning av labrador på utställning. Korrigering
gällande uppfödarkonferens, där fel månad är angiven i verksamhetsberättelsen, rätt
månad skall vara oktober.
Resultat- och balansräkning föredrogs av kassören Margot Engström. Fråga uppkom
från delegat var i den ekonomiska redovisningen styrelsen redovisar FART. Fråga
uppkom från delegat om styrelsens kostnader för resor och styrelsemöten. Fråga kom
från medlem om de tre hundar som finns med i labradorfondens ansökningar gällande
optigentest, varför de ännu inte finns registerade hos SKK. Anna Bendz föredrar
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avelsverksamhetens verksamhet som varit under verksamhetsåret. Fråga uppkommer
från delegat om PNP. Fråga om hur man kan rapportera snabbt och hur rapporteringen
skall gå till uppkomer från delegat gällande PNP. Delegat ställer fråga kring myotopati
och vad klubben i dagsläget vet om den sjukdomen. Revisorernas berättelse föredras
av revisorn Agneta Olofsson.
Beslut att:
- lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.
§9

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Beslut att:
- fastställa balans- och resultaträkningen för 2006 och att den förlust som uppkommit
tas ur den löpande räkningen.

§10

Styrelsen rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag
föregående fullmäktige givit till styrelsen.
Beslut att:
- anse uppdragen utförda och lägga det till handlingarna.

§11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut att:
- bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§12

Presentation av och beslut om klubbens förslag till:
a) Verksamhetsplan för kommande år.
Styrelsens ordförande Bitte Sjöblom föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan
för 2007. Bitte går även igenom delar av den verksamhet som ligger planerad 2008,
med
bla
”Labrador
Championship
Show
2008”.
Diskussion
om
Labradormästerskapets varande diskuteras. Mötet diskuterar hur man skulle kunna
lösa organisationen för att få arrangemanget att fortleva.
Beslut att:
- fastställa styrelsen förslag till verksamhetsplan för 2007.
b) Medlemsavgifter (enligt §4).
Styrelsens ordförande Bitte Sjöblom föredrar den proposition huvudstyrelsen
lämnat gällande en höjning av medlemsavgiften. Förslag föreligger att höja avgiften
till 225 kr/ år för fullbetalande medlem och till 290 kr/år för utlandsmedlem.
Beslut att:
- höja medlemsavgiften enligt ovan från 1 januari 2008.
c) Rambudget för kommande år.
Bitte föredar den föreslagna budgeten för 2007. Frågor uppkommer om posten
utbildning, där styrelsen då ger redovisning vart pengarna avses gå till.
Beslut att:
- fastställa den föreslagna rambudgeten för 2007.
d) Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.
Huvudstyrelsen
föreslår
Labradorfullmäktigemötet
följande
reseoch
traktamentsbestämmelser för styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigeledamöter
samt övriga funktionärer:
-

Vid resa med egen bil lämnas ersättning med belopp per mil enligt
skattemyndighetens lägsta taxa, för närvarande 18 kr milen.
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-

Vid resa med tåg ersätts kostnader för andra klass samt vid behov
sovvagnsbiljett.

-

För avlägset boende, skall kostnadsjämförelser göras mellan bil, tåg och flyg.

-

Traktamenten skall inte förekomma.

Beslut att:
fastställa villkorern för reseersättning enligt ovan.
§13

Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i
styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt §8 mom.1).
Valberedningen förslår omval av Bitte Sjöblom som ordföande för en mandatperiod av
1 år.
Beslut att:
- välja Bitte Sjöblom till ordförande i styrelsen för 1 år. Valet är enhälligt.
Valberedningen föreslår till ordinarie ledamöter i styrelsen Margot Engström omval 2 år,
Willy Gustafsson vice ordf. omval 2 år, Susanne Rehlin nyval 2 år och Vuokko Norkooli
fyllnadsval 1 år.
Beslut att:
- välja Margot Engström och Willy Gustafsson till omval 2, år, Susanne Rehlin
nyval 2 år och Vuokko Norkooli fyllnadsval 1 år. Valet är enhälligt.
Valberedningen föreslår till suppleanter i styrelsen, Håkan Johanzon omval 1 år och
Lotta Larsson nyval 1 år.
Beslut att:
- välja Håkan Johanzon omval 1 år och Lotta Larsson nyval 1 år.
- Håkan Johanzon har tjänstgöringsordning ett och Lotta Larsson har
tjänstgöringsordning två.

§14

Val av två revisorer och två resvisors suppleanter (enligt §9).
Valberedningen föreslår till ordinarie revisorer Agneta Olofsson omval 1 år och BrittMarie Engholm omval 1 år.
Beslut att:
- välja Agneta Olofsson och Britt-Marie Engholm till ordinarie revisorer i 1 år.
Valberedningen föreslår till revisorssuppleanter Ann Hoflund-Olofsson och
Jurgen Gänsler omval 1 år.
Beslut att:
- välja Ann Hoflund-Olofsson och Jurgen Gänsler till revisorssuppleanter till en
mandatperiod av ett år.

§15

Val av valberedning (enligt §10).
Beslut att:
- välja Lars-Olof Carlén på 2 år och välja Ann-Marie Stamfeldt på 1 år.
- välja Ewa Rosén till sammankallande. Ewa Rosen innehar mandat till 2008.

§15b

Val av hedersledamöter
Förslag ligger att välja Ing-Marie Hagelin, Inge E-son Thor, Marita Björling och Jörgen
Norrblom till hedersledamöter i Labrador retrieverklubben.
Beslut att:
- välja Ing-Marie Hagelin, Inge E-son Thor, Marita Björling och Jörgen Norrblom
till hedersledamöter i Labrador retrieverklubben.
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§16

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.
Beslut att:
- justera punkterna 13-15 omedelbart.

§17

Ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal
region anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktigemötet (enligt §7
mom.8).
a) Motion från region Norrlabben ang. vandringspriser på Club Show
Styrelsen föreslår att motionen tillstyrks.
Beslut att:
- tillstyrka motionen.
Iden mån det går att hitta donatorn till de olika vandringspriserna skall denne
tillfrågas vad som skall ske med vandringspriset. I fall det ej går att tillfråga
donatorn skall Labrador retrieverklubbens huvudstyrelse göra sitta bästa för att
tillvara ta priset.
b) Proposition från styrelsen angående att avveckla alla vandringspriser på
Labradormästerskapet.
Beslut att:
- tillstyrka propositionen
Mötet ajoneras för dagen kl: 16:10.
Mötet återupptas kl: 10:00 söndag 25 mars.
28 stycken delegater finns närvarande.
Mötet inleds med en presentation om PRA av veterinär Lennart Garmer.. Anna föredrar
huvudstyrelsen proposition. Diskussion ang. de olika förslagen till nytt hälsoprogram
och konsekvenserna av dem diskuteras av mötet.
Mötet ajoneras kl: 12:30 för lunch.
27 st delegater finns närvarande vid start kl: 13:15.
Eva Törnqvist, lämnade fullmäktige vid lunch.
c) Förslag från LRK/HS om utformning av nytt hälsoprogram för prcd-PRA
Beslut att:
- anta förslag två, vilket innebär; frivilligt DNA-test av avelsdjur.
d) Förslag angående ögonlysning som ett krav för valphänvisning
Beslut att:
- krav på ögonlysning av båda föräldrarna till en kull även skall fortsättningsvis
finnas för att kullen skall få vara med på valphänvisningen. Ögonlysningen får
vid parningstillfället inte vara mer än ett år gammalt.
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§18

Övriga frågor.
1) Hedersutmärkelser
a) Hedersmedlemskap
Hedersmedlemskap i Labrador retriever klubben tilldelas Ing-Marie Hagelin, Inge Eson Thor, Marita Bjöling och Jörgen Norrblom.
b) Förtjänsttecken
Labradorklubbens förtjänsttecken tilldelas; Monica Jarl Winnberg, Ann-Katrine
Björnstjerna, Inga-Lill Thörnberg, Mona Iletorp och Ulrika Nettermark.
c) Uppfödardiplom
Labradorklubbens uppfödardiplom tilldelas:
Kennel Moorman´s, innehavare Anna-Karin och Lasse Hedman
Kennel Serover, innehavare Lena Bratsberg Karlsson, Anki Andersson och Anders
Carlsson.
Kennel Mandylikes, innehavare Susanne Eriksson
Kennel Cassatas, innehavare Ann-Charlotte och Jan-Olov Karlsson
e) Årets Labrador
Årets Labrador 2006 tilldelas Cassatas Irresistible Ilona, ägare Elisabeth Hallin
f)

Tomorrow´s VP
Tomorrow´s VP tilldelas två hundar pga av att de har samma total poäng.
Mandylike´s Yield, ägare Ann Högberg och Searover Cosy, ägare Maud Eklund.

2) Fullmaktsröstning en remiss ut i organisationen
Bitte Sjölom informerar om remissen och innebörden av den. Den allmänna
uppfattningen vid mötet är att fullmaktsröstning inte är önskvärt.
3) Organisationsutredningen; SSRK för framtiden
Agneta Olofsson presenterar det förslag som utredningsgruppen kommit fram till.
Delgegater lämnar åsikter ang. förslaget och lämnar ytterligare förslag på hur man
skulle kunna bygga en organisation. Fråga om hur och vilket urval man gjort då man
valt medlemmar att intervjua ställs av medlem. Medlem lämnar åsikt om den
problematik som kan komma uppstå med det förslag som finns i dag med den
turordning som då blir i beslutsgången. Från medlem uppkommer fråga kring vad det
kommer att kosta med det här förslaget samt att det är mycket beklagligt att det inte
finns en ekonomiskredovisning i utredningen. Delegat lämnar åsikt att den framtagna
utredningen inte är enligt det ursprungliga uppdraget; att ta fram en konsekvensanalys
gällande en delning av SSRK.
Medlem lämnar åsikt att vi bör börja bearbeta nu för att i framtiden nå målet med
Labrador retrieverklubben som en egen specialklubb. Delegat lämnade yttrande kring
att det är märkligt att utredningen har genomförts av personer som är eller har varit
mycket verksamma inom SSRK. Mötesordförande sammanfattar mötets önskan: en
stor del av delegaterna och övriga närvarande medlemmar önskar att Labrador
retrieverklubben skall bli en egen specialklubb, detta lämnas som önskan till
huvudstyrelsen att arbeta efter. En viljeyttering är att klubben står bakom att dela
SSRK, men att redan nu börja bearbeta i organisationen för att så småningom få en
egen specialklubb. Medlem lämnar önskan om att ingen förändring i organisationen
görs just nu men att en mandatförändring gällande avdelningar och rasklubbar bör ske.
Medlem lämnar önskan om att det skall avrapporteras tydligt om hur arbetet går för
huvudstyrelsen med att Labrador retrieverklubben skall bli en egen specialklubb. Mötet
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lämnar en viljeyttering att huvudstyrelsen skall redovisa det arbetet vid nästa
fullmäktige samt skicka brev till SKK/CS i aktuellt ärende.
4. Motioner till SSRK fullmäktige
Huvudstyrelsen önskar höra mötets tankar kring de motioner som lämnats till SSRKs
fullmäktige. Mötet lämnar önskan om att Labrador retrieverklubben skall tillstyrka de
motioner som ligger.
5. Benämning av Labrador retriever
Delegat ifrågasätter annonser i Labradoren med annonstexten; Jaktlabradorer.
Avgående styrelseledamöter Anna Bendz avtackas samt Marie Jonsson som tyvärr ej
kunde närvara. Anita Norrblom har avtackats för sina insatser tidigare under helgen.
Lars Ramberg tackas för sina insatser som mötesordförande. Jörgen Norrblom tackas
för sina insatser som vice ordförande under mötet.
§19

Mötets avslutande.
Labrador retrieverklubbens ordförande Bitte Sjöblom avslutar labradorfullmäktige.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Lars Ramberg

Maria Hansson

Justerare

Justerare

Peter Söderberg

Ann-Katrine Bjönstjerna
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Bilaga 1
Delegater
1. Majvor Näsman
2. Solveig Larsson
3. Eva Törnqvist
4. Peter Ytterberg
5. -------------------6. Peter Söderberg
7. Elin Müller
8. Lördag: Grete Lindell Söndag: Dan Ericson
9. L-O Carlen
10. Ann-Katrine Björnstjerna
11. Birgitta Melin
12.Lotta Larsson
13. Ulrica Samuelsson
14. Kristina Bergänel
15. Anneli Juntilla
16. Malin Davidsson
17. Lena Cullenberg
18. Inger Fransson
19. Larry Gustavsson
20. Inga-Lill Thörnberg
21. Ulrika Nettermark
22. Annelie Ling Nilsson
23. Vuokko Noorkoli
24. Birgitta Wiedemann
25. Gert Nordström
26. Karin Eskilsson
27. Åsa Simonsson
28. Ewa Rosén
29. Monica Jarl Winnberg
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