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Kallelse till
LABRADORFULLMÄKTIGE 2019

Datum: Söndagen den 31 mars

Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby
Hotellvägen 1, 194 35 Upplands Väsby

Tid: Mötet börjar kl. 9.00 och beräknas 
vara avslutat senast kl. 16.00

   Fullmäktigehandlingarna skickas till anmälda delegater senast tre 
veckor före mötet samt kommer också att finnas på klubbens hemsida

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Huvudstyrelsen

Eventuella frågor kan ställas till
Ordförande Morgan Thorell  tel. 070-8854650
Sekreterare Margareta Dahl  tel. 070-3398934
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DELTAGARFÖRTECKNING
DELEGATER

1.   Norrlabben      Ulla Nilsson 

2.   Västerbotten      Hans Andersson  

3.   Mittlabben       Marie Karlsson     

4.   Västmanland    Jenny Nolhage  

5.   Västmanland    Inger Bolin

6.   Östra                 Göran Assarsson

7.   Östra                 Inger Grotteblad

8.  Sörmland          Mats Törnqvist

9.  Sörmland          Monica Törnqvist 

10. Värmland         Ulrica Briving Samuelsson

11. Värmland         Annelie Claesson

12.  Labväst             Peter Andersson

13.  Labväst             Solveig Wahlström 

14.  Labväst             Jan Garp

15.  Skaraborg         Emma Widmark Kilborn

16.  Skaraborg         Fredrik Widmark Kilborn

17.  Östergötland     Yvonne Liljeblad  

18.  Östergötland      Gunnel Andersson

19.  Gotland               Lennart Eriksson

20.  Småland             Annelie Ling Nilsson

21.  Småland             Carina Persson

22.  Skåne                Kirsten Silow Örnberg

23.  Skåne                Siv Johnsson

HUVUDSTYRELSE

24. Morgan Thorell

25. Bo Norling 

26. Margareta Dahl 

27. Lena Karlsson

28. Anna Londré

29. Eva Zetterdahl

30. Camilla Kretz

31. Ulla-Britt Östman, suppleant

32. Ingegerd Wikström, suppleant

INBJUDNA

33. Lars Lindgren, revisor 

34. Monica Damell Modin, valberedning

35. Ellinore Månsson, valberedning

36. Margot Engström, medlemsregistret 

37. Solveig Gyring, kansliet

38. Marita Björling, valberedning

39. Jessica Björling Brännlund, redaktör 

  
ÖVRIGA ANMÄLDA

40. Lars Ramberg, mötesordförande

41. Bitte Sjöblom, vice mötesordförande

ÖVRIGA DELTAGARE

42. Anders Dillström, Sörmland

43. Thord Nilsson, Norrlabben, suppleant

44. Ann Edblad, Mittlabben, suppleant

45. Anna Bengtsson, Småland, suppleant 

46. Ann-Sofie Berg, Småland, suppleant

47. Amanda Einmaa, Labväst, suppleant

48. Jeanette Hedström, Västerbotten, suppleant
l l l l l
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FÖRSLAG TILL  
ARBETS- OCH  
BESLUTSORDNING 
Yttranden 
Varje delegat upptagen i röstlängd äger rätt att yt-
tra sig och ställa förslag vid fullmäktigemötet. De i 
§ 7 mom. 7 i stadgarna angivna har rätt att närvara 
och yttra sig. De har också rätt att i protokollet få 
antecknat en mot beslut avvikande mening. 

Reservation 
Eventuell reservation till fullmäktigemötets beslut 
i ett ärende ska anmälas till mötesordföranden 
vid beslutstillfället. Reservationen ska dessutom 
lämnas i skriftlig form till mötesordföranden innan 
fullmäktigemötet förklaras avslutat. 

Replik 
Den som blir direkt angripen i diskussionen har rätt 
att begära replik som bryter talarordningen. Den 
på vilken replik begärts har rätt till en motreplik. 

Röstlängd 
Berättigade att delta i beslut är de delegater som 
finns förtecknade i den röstlängd som efter  
justering fastställs av fullmäktigemötet. Varje när-
varande delegat har en röst. Fullmaktsröstning är 
inte tillåten. 

Motioner 
Vid behandling av motioner kommer ordet att ges i 
tur och ordning till: styrelsen, motionären, fullmäk-
tigedelegater (ordet fritt). 

Beslut 
Fullmäktige kan endast fatta beslut i ärenden som 
föranmälts, dvs. stadgeenliga ärenden, av styrelsen 
väckta frågor samt motioner inkomna i stadgeenlig 
ordning. 
När talarlistan gåtts igenom och överläggningen 
i ärendet är avslutad kan ingen erhålla ordet för 
annat än ordningsfråga. Därefter justerar ordföran-
den lagda förslag. Sedan ordföranden redovisat 
förslagen och ställt frågan till mötet om de kan 
anses rätt uppfattade, föreslår ordföranden propo-

sitionsordning för besluten, vilket skall godkännas 
av fullmäktige. Därefter ställs proposition. Den 
propositionsordning som används är den gängse i 
föreningslivet, varvid de olika förslagen ställs mot 
varandra. När ordföranden, efter fastställd proposi-
tionsordning, frågar på de olika förslagen tas alltid 
styrelsens förslag först. 

Votering 
Om votering begärts kommer först en 
försöksvotering att genomföras. Undantaget är om 
sluten votering begärts. 
Försöksvotering går till så att ordföranden, med 
användande av tidigare fastställd propositionsord-
ning, ber de röstberättigade att verbalt svara ja på 
det förslag som delegat stödjer eller räcka upp sitt 
röstkort, så att en översiktlig majoritetsbedömning 
kan ske. Om utfallet är klart, frågar ordföranden 
om votering vidhålles. Om ingen vidhåller voter-
ing/rösträkning, fastställer mötet beslutet, efter 
att mötesordföranden redovisat sin uppfattning av 
vilket förslag, som fått majoriteten av rösterna. 
Vid val frågas på samtliga föreslagna kandidater. All 
omröstning sker öppet såvida inte någon röstberät-
tigad delegat begär sluten sådan. Vid lika röstetal 
avgör lotten. 

Majoritet 
Enkel majoritet tillämpas i sakfrågor, kvalificerad 
majoritet där stadgan så kräver, och vid personval 
relativ majoritet. 

Vad innebär det att vara fullmäk-
tigedelegat? 
Att bli utsedd som fullmäktigedelegat för sin re-
gion är ett för klubben viktigt uppdrag som kräver 
engagemang. Fullmäktige är klubbens högsta 
beslutande organ och står i hierarkisk ordning över 
huvudstyrelsen.

Besluten rör hela organisationen 
Det är viktigt att poängtera att samtliga delegater 
har ansvar för att fatta beslut rörande hela LRK-or-
ganisationen. En delegat är inte på fullmäktige för 
att bevaka sin egen regions intressen, utan för att 
ta ansvar för helheten för Labrador Retrieverklub-
ben. Det är därför av yttersta vikt att alla delegater 
är pålästa i alla frågor som ska behandlas av full-
mäktige. Om man som enskild delegat känner att 
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man inte kan tillräckligt om en specifik fråga är det 
ens skyldighet att införskaffa information i ärendet 
före fullmäktige, för att kunna ta ställning. 
Detta kan jämföras vid att en riksdagsman för Norr-
botten inte kan avstå från att ta ställning i en fråga 
som bara berör Skåne. Som fullmäktigedelegat har 
man ansvar för helheten. 

Förankring 
Det är också viktigt för den representativa 
demokratin, att fullmäktigedelegaterna har förank-
rat sina ställningstaganden bland delegatkolleger 
från samma region, sin regionstyrelse och - vid 
principiellt viktiga frågor - även direkt hos medlem-
mar i regionen. Detta eftersom man som fullmäk-
tigedelegat inte främst representerar sig själv, utan 
medlemmarna i sin region. 
Detta får dock inte tolkas som att regionernas 
årsmöten kan diktera vilka ställningstaganden som 
fullmäktigedelegaterna ska ta. Delegaterna måste 
vara fria att ta hänsyn till den debatt som förs på 
fullmäktige och den eventuellt nya information 
som där kan framkomma. Det vore dock märkligt 
om en fullmäktigedelegat helt går emot en vilje- 
yttring från medlemmarna i ”sin” region. En person 
som inte vill företräda en medlemsmajoritets åsikt, 
bör tacka nej till förtroendet att vara fullmäktige-
delegat. 

Stadgar och föreningsteknik 
Som fullmäktigedelegat förutsätts man vara väl 
förtrogen med Labrador Retrieverklubbens stadgar 
och föreningsteknisk praxis. Mer information om 
fullmäktige finns på www.labradorklubben.se 
En bra bok att läsa före fullmäktige är ”Fören-
ings-teknik” av Jan Wigdell.

l l l l l



l LABRADOR  RETRIEVERKLUBBEN l
6

l LABRADORFULLMÄKTIGE 31 MARS 2019 l

Förslag till DAGORDNING
1.  Mötets öppnande
2.  Fastställande av röstlängden
3.  Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet
4.  Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet
5.  Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden  

 skall justera protokollet
6.  Beslut om närvaro- och yttranderätt  för annan än vald delegat enl. stadgans §7, mom 7
7.  Beslut om arbets- och beslutsordning vid mötet
8.  Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade
9.  Fastställande av dagordningen
10.              Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och  

 resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse
11.              Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2018 samt beslut om hur uppkommet   

 resultat skall disponeras
12.                Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13.                Presentation av och beslut om styrelsens förslag till:

a.  Verksamhetsplan för år 2019
b. Medlemsavgifter för år 2021
c. Budget för år 2019 och rambudget för 2020
d. Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, full-

mäktigedelegater och övriga funktionärer
14.       Val av ordförande på 1 år, val av vice ordförande på 2 år, val av två ordinarie ledamöter på  

 2 år, två suppleanter på 1 år samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
15.              Val av två revisorer på 1 år samt två revisorssuppleanter på 1 år
16.              Val av valberedning
  En ledamot tillika sammankallande på 1 år samt en ledamot på två år
17.              Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16
18.              Ärenden väckta av huvudstyrelse, regioner och medlemmar
  Proposition 1 ang Ny form för Regionbidrag
  Motion 1 från Hans Larsson ang Labradormästerskapet
19.              Övriga frågor
20.              Mötets avslutande
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Revisorer
Agneta Olofsson 
Lars Lindgren

Revisorssuppleanter 
Barbro Schmidt
Jan Garp 

Valberedning 
Monica Damell Modin, sammankallande
Ellinore Månsson
Marita Björling

Ansvarig utgivare för Labradoren och  
Hemsidan 
Morgan Thorell 

Redaktör för Labradoren
Jessica Björling Brännlund

Webbmaster 
Marita Björling

Kansli
Solveig Gyring, adjungerad till styrelsen 

Ras- och valpinformatörer
Kristina Berghänel
Solveig Gyring

IT-ansvarig
Camilla Kretz

Regionkontakt
Camilla Kretz

Ansvarig för Facebook-sidan
Camilla Kretz

Föreningstekniska frågor
Lars Ramberg, adjungerad till styrelsen

Medlemsregister/hantering 
Margot Engström, adjungerad till styrelsen

Ordinarie ledamöter i HS      Innehar mandat till
Ordförande    Morgan Thorell   2019
Vice ordförande    Bo Norling       2019
Sekreterare     Margareta Dahl    2019
Avelsansvarig    Lena Karlsson     2019
Jaktansvarig    Anna Londré     2020
Informationsansvarig    Camilla Kretz                              2020
Utställning/exteriöransvarig   Eva Zetterdahl     2020
  
Suppleanter  
Utbildningsansvarig   1. Ulla-Britt Östman                  2019
Ansvarig f. frågor kring mentalitet 2. Ingegerd Wikström               2019

HUVUDSTYRELSE OCH  
ÖVRIGA KLUBBFUNKTIONÄRER 
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FIRMATECKNARE
Vid styrelsens konstituerande möte 2018-03-25 
beslöts att Morgan Thorell och Bo Norling var för 
sig ska teckna klubbens firma. Morgan Thorell och 
Bo Norling gavs vid samma datum rätt att var för sig 
teckna klubbens bank- och plusgirokonton. 
Styrelsen beslöt även att Solveig Gyring och Margot 
Engström skall ha tillgång till klubbens tjänst E-re-
dovisning hos Nordea/Plusgirot.
Styrelsen beslöt vid samma tillfälle att Bo Norling 
ensam innehar attesträtt när det gäller fakturor. 
Därutöver beslöts att ge Morgan Thorell rätt att 
attestera kassörens reseräkningar och utlägg.

LABRADOR RETRIEVERKLUBBENS  
ORGANISATIONSNUMMER OCH SÄTE
Klubbens organisationsnummer är 802402-2587 
och klubben har sitt säte i Stockholm.

KOMMITTÉER OCH ARBETS- 
GRUPPER
Utställningskommitté
Eva Zetterdahl, sammankallande  
Ulrika Henriksson
Annika Nordh
Gizella Holstenson

Utställningskommittén har under året haft 6 tele-
fonmöten samt löpande mailkontakter.

Utbildningskommitté
Ulla-Britt Östman, sammankallande
Marie Karlsson
Jane Geismar

Kommittén har under året haft ett antal telefon-
möten samt löpande mailkontakter.

Jaktkommitté
Anna Londré, sammankallande
Anders Hallgren
Willy Gustafsson

Jaktkommittén har haft ett telefonmöte samt 
löpande mail- och telefonkontakter.

Avelskommitté
Lena Karlsson, sammankallande
Linda Nordblom (1/1 – 11/10 2018)
Annika Niklasson Adolfsson 
Avelskommittén har haft ett fysiskt möte och ett 
telefonmöte under året samt löpande mail- och 
telefonkontakter.

Kommittén för frågor kring mentalitet
Ingegerd Wikström, sammankallande
Ingen kommitté har hittills bildats.

Redaktionskommitté
Monica Damell Modin, sammankallande 
Kristina Berghänel
Dan Ericsson
Bitte Sundin
Jessica Björling Brännlund, redaktör
Camilla Kretz, styrelsens representant

Redaktionskommittén har under året haft fyra 
telefonmöten och ett fysiskt möte samt löpande 
telefon- och mailkontakter.

Stamtavlebokskommittén
Jan-Erik Ek, redaktör
Margot Engström
Eva Zetterdahl
Jessica Björling Brännlund

Kommittén har haft fyra telefonmöten under året.

Arbetsgruppen för Working Camp 2019
Ulla-Britt Östman
Bitte Sjöblom
Margot Engström
Marie Karlsson

Kommittén för jaktavlad labrador retriever  
Anita Norrblom, sammankallande
Lena Bratsberg Karlsson
Sara Wallgren
Bitte Sjöblom
Lena Karlsson, styrelsens representant
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MÖTEN
Huvudstyrelsen
Föregående styrelse hade fram till fullmäktige i 
mars 2018 två protokollförda möten.
Den styrelse som valdes av 2018 års fullmäktige 
har haft fem protokollförda möten under perioden 
mars–december, varav ett konstituerande sam-
manträde.

Regionträff den 25 mars
Vid träffen som ägde rum på Scandic  Upplands 
Väsby deltog drygt 20 personer från alla regioner 
utom två, större delen av huvudstyrelsen samt 
styrelsens adjungerad i föreningsfrågor, Lars Ram-
berg, och för medlemsregistret, Margot Engström.

Kontakter med Agria och Royal Canin
Morgan Thorell och Bo Norling har haft telefon- 
och mailkontakter med Agria och Royal Canin 
angående pågående och kommande avtal.

SSRK:s funktionärsträff 14-15 april
Från LRK:s utställningskommitté deltog Gizella 
Holstenson.
I samband med funktionärsträffen anordnades 
en träff för avelsfunktionärer där Lena Karlsson 
deltog.
                                                                                                      
SSRK:s Representantskapsmöte 2-3 juni
I mötet deltog Morgan Thorell.

SKK:s avelskonferens 10-11 november
Lena Karlsson deltog i konferensen som hade titeln 
“Avel för exteriör – då, nu och i framtiden”.                    

Labradorfonden
Medel ur Labradorfonden har inte tagits i anspråk 
under året.

l l l l l
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VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 2018
KANSLI
Kansliet har fortsatt skötts av Solveig Gyring. 
Kansliet tar emot och vidarebefordrar post, tar 
emot och kontrollerar valphänvisningar, lagerhåller 
och försäljer broschyrer och klubbartiklar samt 
finns tillgänglig på telefon på fastställda telefon-
tider.
Under året har äldre handlingar t o m 2016 arkiver-
ats.

EKONOMI
Klubbens ekonomi har under året följts upp av 
styrelsen genom sedvanliga månatliga balans- och 
resultatrapporter. Resultatet för verksamhetsåret 
har gett ett överskott på knappt 250 000 kronor. 
Överskottet har i första hand uppkommit genom 
att de flesta kostnadsslag redovisar lägre kostnad-
er än budgeterat. Instruktörsutbildning har inte 
genomförts under året, vilket ger ett nettoöver-
skott på drygt 30 000 kr. På intäktssidan överträffar 
medlemsavgifterna och försäljning av stamtavle-
boken budget med ca 50 000 kr. Nettokostnaden 
för framtagande av stamtavleboken har också blivit 
lägre.
Tyvärr innebär de lägre kostnaderna att viktiga 
aktiviteter inte genomförts, ex vis har våra kommit-
téer inte träffats öga mot öga (med något undan-
tag), vilket var tanken att ske åtminstone någon 
gång under året. Ungdomsstipendiet har inte 
heller betalats ut då vi saknat lämplig kandidat. 
Styrelsen är trots detta tillfreds med den ekono-
miska utvecklingen, som ger klubben möjligheter 
att genomföra kommande önskvärda utbildningsin-
satser och ökat stöd till aktiviteter i regionerna. 
                       
MEDLEMSHANTERING
Klubbens medlemshantering sköts av Margot 
Engström. Medlemslistor och sammanställningar 
har skickats ut till HS och regionerna varje månad. 
Välkomstbrev har skickats till alla nya medlemmar. 
Vid årsskiftet 2018/2019 hade klubben 3 643 med-
lemmar, vilket är en nedgång med 45 medlemmar 
från föregående årsskifte.
Av medlemmarna är 268 familjemedlemmar, 
17 hedersmedlemmar och 44 bor utomlands. 

286 medlemmar är valpköpare, som bjudits på 
medlemskapet. Av dessa bor en utomlands.

VALPHÄNVISNING
Valphänvisningen sker huvudsakligen via klubbens 
hemsida. På hemsidan kan medlemmar annonsera 
sina kullar under förutsättning att både de själva 
och föräldradjuren uppfyller klubbens krav, som 
finns att läsa på klubbens hemsida.  
Under året registrerades 369 kullar på SKK (2 667 
hundar). Av dessa har 117 kullar hänvisats via 
LRK:s hemsida. 14 hundar har omplacerats via 
hemsidan.

RAS-/VALPINFORMATÖRER
Klubben har under året haft två ras/valpinfor-
matörer. Uppdraget innebär att informera presum-
tiva hundköpare om rasen.

INFORMATION
Hemsidan
Marita Björling har under 2018 administrerat LRK:s 
officiella hemsida. Margot Engström har adminis-
trerat tre av delsidorna, Valphänvisning, Omplacer-
ingar och Uppfödarförteckningen. 
Arbetet med att skapa en helt ny och därmed 
mobilvänlig webbsida påbörjades under hösten 
och beräknas vara klart för publicering under våren 
2019. Den nya plattformen är One Premium, där all 
administration sker på nätet och inte i den privata 
datorn.
Under 2018 besöktes nuvarande hemsida av 
cirka 86 000 unika besökare, vilkas IP-adresser 
noterades en gång per dygn, oavsett hur många 
gånger besökaren var inne på sidan samma dygn. 
Den årliga minskningen fortgår gällande antalet 
totala besökare men under hösten passerades 
halvmiljonstrecket. Inför nyåret 2019 var besökssif-
fran 519 000, räknat sedan starten 2014. De flesta 
besökare, 28 %, använde en iPhone vid besök på 
sidan.
Slutord från Marita Björling:
Hemsidor idag är för många ett föråldrat medium 
där Facebook tar allt fler marknadsandelar. Något 
som dock Facebook är rätt uselt på att förvalta är 
artiklar, dokument, regler men även information 
av bestående nyhetsvärde, eftersom det mesta 
snabbt försvinner i flödet och efter en tid är näst 
intill omöjligt att hitta. Här försvarar en hemsida 
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sin position väl, som ett arkiv med lättåtkomlig 
information om det som händer – och även har 
hänt, i klubben. Ett allmänt tips kan därför vara 
att använda Facebook som en viktig löpsedel, där 
nyheter förmedlas men där folk samtidigt lotsas in 
på hemsidan för att läsa mer. Detta fordrar dock 
en lika snabb information till webbadmin, för att 
nyheterna snabbt ska komma ut på hemsidan.
 
Facebook
Vid årets utgång hade Facebooksidan 3 105 gil-
la-markeringar, vilket är en ökning med 339 st. (11 
%) jämfört med året innan. 
Camilla Kretz har fungerat som administratör. 

Regionbrev                                           
Fyra regionbrev har under året skickats ut från 
huvudstyrelsen till regionerna.                                                                              
                                                
Labradoren
Medlemstidningen Labradoren har utkommit med 
fyra nummer. Antalet sidor uppgick till totalt 364. 
Tidningen har tryckts av Pipeline Nordic sedan 
2015. 

My Dog 2018
Klubben var genom region Labväst representerad 
med en rasklubbsmonter vid My Dog i Göteborg 
den 4–7 januari. 

Stockholm Hundmässa 2018
Vid Stockholm Hundmässa den 8–9 december 
deltog klubben med en rasklubbsmonter. Huvud-
styrelsen ansvarade för montern som huvudsakli-
gen bemannades av medlemmar från region Östra 
med ett antal tillhörande hundar.

Medlemskap
Klubben har under året varit medlem i Svenska 
Jägareförbundet, Norsk Kennel Klub/Norsk Retriev-
erklub samt Dansk Kennel Klub.

UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET
Utställningskommitténs arbete 
Utställningskommittén har kontinuerligt inkommit 
med aktuellt material till medlemstidningen Labra-
doren, såsom uppdateringar av regelverk rörande 
exteriör/utställning, den återkommande utställn-
ingskrönikan samt utställningsresultat från offi-

ciella utställningar under året. Reportage som rör 
exteriör- och utställningsverksamheten har public-
erats i Labradoren. Därtill har aktuell information 
angående utställningsverksamheten levererats till 
hemsidan. Den uppskattade listan över kommande 
utställningar uppdateras regelbundet under året så 
fort nya domare är klara. Utställningsresultat har 
efter hand publicerats i Labradoren, så snart de 
inkommit till utställningsansvarig. 
Sedan år 2014 har kommittén arbetat med att 
samla in data för att sammanställa viss statistik 
för utställningsåret. Denna statistik kommer i 
fortsättningen att redovisas årligen, dels i fullmäk-
tigehandlingarna, dels i nummer 1 av Labradoren. 

Domaransökningar och auktorisationer 
Kommittén/huvudstyrelsen har under året tagit 
ställning till ett antal ansökningar till utbildning på 
labrador retriever. Ansökningarna har kommit från 
personer som söker till SKK:s preparandkurser för 
blivande exteriördomare och som vanligen har sin 
hemvist i en annan retriever- eller spanielras samt 
domare som redan är auktoriserade på annan ras 
och som vill vidareutbilda sig genom att utöka sitt 
rasregister med labrador retriever.
Under 2018 auktoriserades följande exteriör-
domare: Henrik Härling och Tina Angrell för labra-
dor retriever genom utökning av rasregister av SKK, 
sedan LRK getts möjlighet att yttra sig i ärendet.  

Club Show 2018
Den årliga officiella utställningen ägde rum i vackra 
Gränna i region Smålands regi. Utställningen blev 
mycket lyckad med en mycket bra anmälningssif-
fra på 141 hundar. Den goda stämningen i de båda 
ringarna, det fina vädret samt inte minst fina hundar 
i toppkondition bidrog starkt till att arrangemanget 
blev så lyckat.
I år dömdes hanar och valpar av Mr Andrew Met-
calfe (Baileydales kennel), Storbritannien, och tikar 
samt BIR av Mr David Wilmshurst (Mandamays 
kennel), Storbritannien.  
Styrelsen vill här framföra ett stort tack till alla funk-
tionärer och dess ledning i regionen för ett väl utfört 
arrangemang. 

Club Show 2019, 2020 och 2021                    
Club Show 2019 kommer att arrangeras av region 
Labväst. Utställningsansvarig i HS har haft kontinu-
erlig kontakt med regionen och budgeten fastställ-
des under hösten 2018.
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RESULTAT CLUB SHOW 2018
1 BT BIR, BIS, CERT Wallwein’s Gigandos Tradi-
tion, Äg. Marita Schmidt, Alingsås

2 BT, reserv-CERT Afinmore Acelina,  
Äg. Madeleine  Nikolaisen, Gärsnäs

3 BT SE U(U)CH Wallwein’s Black Granit,  
Äg. Marita Schmidt, Alingsås

4 BT FI CH(U), DK CH(U), SE VCH, SE U(U)CH 
Villa Orrnäsets Tina Turner, Äg. Cajsa Collitch, 
Tyresö

1BH BIM, BIS-reserv DK CH(U), SE U(U)CH  
Kroppsmarkens Illustration, Äg. Katarina & 
Lars Ramberg, Tjönarp

2 BH C.I.B, C.I.E, DK V-13, DK UCH, NO UCH,  
NO JV-12, SE U(U)CH, SE JV-12 Wallwein’s Quite 
Easy, Äg. Marita Schmidt, Alingsås

3 BH, CERT Assassin Prinssi Sahrami,  
Äg. Jan Roger Sauge, Norge

4 BH, reserv-CERT Utnäs Just Jonny Walker,  
Äg. Carina Berg, Växjö

BIS- Valp  Wallwein’s II Sassi Rosso,   
Äg. Marita Schmidt, Alingsås

BIS-Junior Wallwein’s Gigandos Tradition,  
Äg. Marita Schmidt, Alingsås

BIS-Jaktklass Windleaf Dancing Queen,  
Äg. Anna Linderhed, Nykil

BIS-Veteran SE U(U)CH, DK CH(U) Viltfågelns 
Golden Queen, Äg. Monica Öhman, Spånga 

LRK gratulerar vinnarna!

Club Show 2020 kommer att arrangeras av region 
Östergötland. Avtal med domarna är klara. Club 
Show 2021 kommer att arrangeras av region Östra. 

Anatomi- och bedömningskurs med  
fokusering på labrador retriever
Under 2018 genomfördes vår fantastiska anatomi- 
och bedömningskurs i region Skaraborg.

UTBILDNINGSVERKSAMHET 
Labradorläger
Mycket planering och arbete inför labradorlägret 
på Väla har genomförts. Elva personer deltog med 
sina hundar under ledning av två instruktörer. 
Lägret genomfördes från fredag till söndag. Inne-

hållet var bra planerat av instruktörerna och alla 
kunde se en mening med varför hunden skulle kun-
na olika saker och vad man hade för användning 
av hundens kunskap i vår apporteringsverksamhet. 
Alla var nöjda och hade en önskan om fortsättning 
2019.  

Instruktörsutbildning
Någon instruktörsutbildning har inte anordnats 
under 2018.

Working Campen 2019
Mycket av planeringsarbetet inför Working Camp-
en har ägt rum under 2018, Campen är indelad i 
olika träningsgrupper. Totalt skall det finnas plats 
för 80 deltagare.

Provledarutbildning
Planering för en provledarutbildning är genom-
förd och den kommer att genomföras under våren 
2019. 
                                              
JAKTPROVSVERKSAMHET
Jaktkommittén
Jaktkommittén har varit rådgivande i jaktliga frågor 
och har bl a förberett svar på remisser från SSRK 
angående regelrevidering. 

Särskilda B-prov
Under året arrangerade LRK 12 särskilda prov i 
Nkl och Ökl (Östra 3, Östergötland 4, Sörmland 2, 
Mittlabben 1, Labväst 2 prov var).
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla prov-
ledare, kommissarier och funktionärer för arbetet 
med klubbens särskilda prov.                     

Working Test-mästerskapet
LRK instiftade år 2017 ett WT- mästerskap. Det 
andra WT-mästerskapet arrangerades av region 
Värmland den 12 augusti i Kil.

Resultat
Nkl Bellatrix, Lisbeth Sundkvist, 98 poäng
Ökl  Seareeds Moss, ägare Anna-Karin Bengtsson, 
86 poäng                                      
Ekl  Meadowlark Foyle, Camilla Ährlund, 94 poäng 
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Labradorklubbens A-prov
Labradorklubbens officiella A-prov genomfördes i 
år den 16 oktober på Lovisedals Gård i Norrtälje, 
en mark med rikligt med både fältfågel och änder. 
Det var 26 ägare med hundar som hade anmält 
intresse att starta, efter lottning var det 16 till start. 
Domare var Richard Beckerleg och Glynn Evans, 
Trond Gjötterud och svensk huvuddomare Reine 
Hansson.  Jörgen Norrblom och Lotta Fornås ag-
erade stewards.
Vinnare blev Söders Broadwalk, ägare Marina 
Söder.

Genetisk variation
Strategin som hör till målen i RAS är att LRK  rekom-
menderar att en hanhund inte bör ha fler avkommor 
än 10 %, ca 200 avkommor, av den genomsnittliga 
årsregistreringen under sin verksamma tid. Rasens 
genomsnittliga inavelsgrad för 2018 var 0,9 %. 

Ögonlysning                                                     
LRK fortsätter att uppmana alla att ögonlysa sina 
hundar trots att kravet på ögonlysning är borta för 
registrering av valpar hos SKK. Kravet är dock kvar 
för att få ha valphänvisning via LRK.  

Avelskommittén 
Avelskommittén har haft ett fysiskt möte under 
året, där bl.a. resultatet av hälsoenkäten dis-
kuterades.

HÄLSA
Kartläggning av och information om sjuk-
domar och defekter                                                      
Det har varit få inrapporterade fall av sjukdomar 
och defekter under året.    

EIC – Exercise Induced Collapse
Avelsgruppen fortsätter att bevaka utvecklingen av 
EIC i Sverige och i våra grannländer. 
              
NYA PRA-FALL UNDER 2018
Inget nytt PRA-fall inrapporterat under året.             
                                                 
Gentestade hundar PRA/prcd-2018           
Hereditärt fria                 316                                    
Fria ( A )                              22                                                                              

MENTALITET
Under året har intressanta föreläsningar om men-
talitet hållits på olika håll i Sverige av Anne-Chater-
ine Edoff från SKK.
Arbetet har gått vidare med att gå igenom 200- och 
500-analysen av BPH-prov för labradorer samt att 
inspirera fler labradorägare att testa sina hundar 
både med FB-R och BPH.

PLACERINGAR  
LABRADORKLUBBENS A-PROV
1:a Söders Broadwalk
Ägare: Maria Söder   1:a pris o. CERT 
2:a Svart & Gul Black Pepper
Ägare Morgan Thorell   1:a pris o. CK 
3:a Willowridge Three to Tango
Ägare: Asbjörn Kristiansen   1:a pris
4:a Yamaha 
Ägare: Marie Ahlgren  2:a pris

LRK gratulerar vinnarna!

AVELSVERKSAMHET
Information och rådgivning
Under året har avelskommittén funnits till hands 
för information och rådgivning i avelsfrågor för 
våra medlemmar. Det har varit telefonsamtal och 
e-post samt frågor via sociala media och med-
lemmarna har fått svar på de frågor som ställts. 
Frågorna har som tidigare berört många olika 
områden. Det har varit både hanhundsägare och 
tikägare, som önskat få information i avelsfrågor. 
Information har då lämnats om LRK:s  avelsrekom-
mendationer och SKK:s grundregler. Det har även 
förekommit frågor angående olika sjukdomar och 
frågor gällande röntgen och olika ögondiagnoser. 
Målet har varit att besvara alla frågor så fort som 
möjligt. 
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Kommittén för Jaktavlad Labrador Retriever 
KJL                                                                         
Kommittén har en rådgivande och stödjande funk-
tion som styrelsen kan använda sig av i aktuella 
frågor.
Kommittén har haft kontinuerlig kontakt med LRK:s 
avelskommitté rörande hälsofrågor.
Kommittén är även behjälplig med att gå igenom 
vilka hundar i Rasdata som hör till de jaktavlade 
labradorerna.
Därutöver har ett antal mail från medlemmarna 
besvarats.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar, funktionärer och 
sponsorer som på ett eller annat sätt bidragit till  

klubbens verksamhet under 2018.

Styrelsen 2018 för Labrador retrieverklubben 

Morgan Thorell                Bo Norling                         Margareta Dahl     Camilla Kretz
Ordförande                Vice ordförande/     Sekreterare            Ledamot    
    kassör                               
             

      

Anna Londré          Lena Karlsson       Eva Zetterdahl        Ulla-Britt Östman         Ingegerd Wikström
Ledamot        Ledamot                  Ledamot                       Suppleant                      Suppleant

Originalhandlingarna är underskrivna av styrelsen

UTMÄRKELSER  HEDERSMEDLEM
Vid Labradorfullmäktige 2018 valdes Katarina 
Ramberg, avgående ordförande, till Hedersmedlem 
i Labradorklubben.
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Bokslut  
Labrador retrieverklubben

 Labrador Retrieverklubben/HS  Sida:  1(2)

 802402-2587  Resultatrapport  Utskrivet:  19-01-28
 Preliminär  19:09

 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  803
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 18-01-01 - 18-12-31

 Perioden  Period fg år  Årsbudget  Period/årsbudg

 Rörelsens intäkter
 3010  Medlemsavgifter  968 465,98  927 122,92  920 000,00  105,3 %
 3011  Medlemsavgifter, valpköpare  46 210,00  60 410,00  55 000,00  84,0 %
 3015  Försäljning  12 205,39  30 028,50  12 000,00  101,7 %
 3020  Stamtavleboken 2018  97 200,00  0,00  86 000,00  113,0 %
 3030  Annonser  26 200,00  47 656,25  50 000,00  52,4 %
 3031  Julannonser  23 200,00  32 200,00  25 000,00  92,8 %
 3120  Utbildning  4 140,00  0,00  130 000,00  3,2 %
 3220  Labradorfullmäktige/Regionträff  24 175,00  13 700,00  25 000,00  96,7 %
 3340  Hemsidor, länkar 2019  0,00  12 250,00  0,00  0,0 %
 3341  Hemsidor, länkar 2018  10 600,00  0,00  12 000,00  88,3 %
 3451  Regionträff 2017  0,00  6 850,00  0,00  0,0 %
 3481  Labradorläger 2018  41 000,00  44 000,00  0,00  0,0 %
 3500  A-prov  8 536,00  8 535,00  11 000,00  77,6 %
 3620  Valpguide  5 715,00  5 430,00  5 000,00  114,3 %
 3740  Öresutjämning  0,50  -13,94  0,00  0,0 %
 3850  Porto  6 539,86  539,00  500,00  1 308,0 %
 3920  Sponsring o bidrag  61 484,00  71 946,00  65 000,00  94,6 %
 3990  Övriga intäkter  0,00  29 803,00  0,00  0,0 %
 3991  Jubileumskonferensen 2017  0,00  75 450,00  0,00  0,0 %
 S:a Rörelseintäkter  1 335 671,73  1 365 906,73  1 396 500,00  95,6 %

 Direkta kostnader
 4010  Labradoren  -234 286,04  -258 934,80  -260 000,00  90,1 %
 4019  Rasdata  -5 500,00  -5 534,00  -7 000,00  78,6 %
 4020  Medlemshantering  -94 352,38  -93 025,75  -100 000,00  94,4 %
 4021  Avgift SSRK  -36 900,00  -36 890,00  -38 000,00  97,1 %
 4022  Webbhantering  -10 608,75  -6 875,00  -10 000,00  106,1 %
 4110  Avelskommitté  -5 078,50  -4 521,00  -10 000,00  50,8 %
 4111  Redaktionskommitté  -1 646,00  -1 498,00  -8 000,00  20,6 %
 4112   PR /Mässor  -6 145,80  -8 032,10  -20 000,00  30,7 %
 4114  Jaktkommitté  0,00  -3 101,00  -8 000,00  0,0 %
 4115  KJL kommitté  0,00  -754,80  -5 000,00  0,0 %
 4116  Funktionalitet/Mental Hälsa  0,00  0,00  -8 000,00  0,0 %
 4120  Utbildning o kurser  -13 338,75  -17 787,00  -190 000,00  7,0 %
 4121  Utbildningskommitté  0,00  -4 582,00  -8 000,00  0,0 %
 4125  Labradorläger 2017  0,00  -59 622,20  0,00  0,0 %
 4130  Kansli  -18 706,50  -23 090,30  -25 000,00  74,8 %
 4140  Exteriörkommitté  -3 638,04  -6 041,13  -10 000,00  36,4 %
 4210  Styrelsemöten  -130 540,18  -110 466,49  -140 000,00  93,2 %
 4215  Styrelsen övrigt  -3 715,82  -9 230,12  -15 000,00  24,8 %
 4220  Labradorfullmäktige/Regionträff  -132 325,20  -80 529,08  -140 000,00  94,5 %
 4230  Fullmäktige SSRK / Repr möte  -2 468,00  -10 532,40  -8 000,00  30,8 %
 4240  Funktionärsträff SSRK  -3 840,00  -8 790,00  -8 000,00  48,0 %
 4260  Ordförandemöte  0,00  0,00  -5 000,00  0,0 %
 4290  Övriga möten  0,00  0,00  -5 000,00  0,0 %
 4450  Regionträff  0,00  -34 236,00  0,00  0,0 %
 4455  Bidrag till regionerna  -82 275,00  -67 260,00  -86 000,00  95,7 %
 4460  Försäkring  -9 120,00  -9 120,00  -12 000,00  76,0 %
 4465  Regionerna, övrigt  -1 177,00  -110,00  -5 000,00  23,5 %
 4481  Labradorlägret 2018  -53 000,50  0,00  0,00  0,0 %
 4490  Working camp 2019  -8 552,00  0,00  0,00  0,0 %
 4500  A-prov  -42 787,50  -33 586,75  -40 000,00  107,0 %
 4615  Hälsonekäten 2017  0,00  -29 947,00  0,00  0,0 %
 4720  Stamtavleboken 2018  -21 132,00  0,00  0,00  0,0 %
 4900  Labradorfonden  -18 450,00  -18 445,00  -19 000,00  97,1 %
 4910  Gåvor och bidrag  -5 817,50  -1 965,00  -8 000,00  72,7 %
 4911   LM/WT-mäst/Certutst/Aprov  -16 000,00  -17 960,00  -35 000,00  45,7 %
 4970  40 årsjubileum 2017  0,00  -163 268,87  0,00  0,0 %
 4990  Övriga kostnader  -5 218,20  -5 391,00  -5 000,00  104,4 %
 S:a Direkta kostnader  -966 619,66  -1 131 126,79  -1 238 000,00  78,1 %

 Bruttovinst  369 052,07  234 779,94  158 500,00  232,8 %

 Övriga externa kostnader
 5410  Förbrukningsinventarier  0,00  0,00  -2 000,00  0,0 %
 5700  Frakter och transporter  -2 866,00  -394,00  -1 000,00  286,6 %
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Kommentarer o noter till bokslut 2018

Kontoslag Kommentar / not
3020 Stamtavleboken har genererat bra intäkter så här långt.
3850 / 6250 Stora summor avser främst skickade stamtavleböcker. Summorna för intäkter och kost-

nader tar ut varandra.
4111 m.fl. Få fysiska träffar i kommittéerna ger stort överskott
4112 Labväst har inte inkommit med driftsutlägg för My Dog. Inför 2018 erhöll man ett en-

gångsbelopp för uppgradering av monter, täcktes av fonderade medel.
6150 Tryckkostnaden för Stamtavleboken blev lägre än budgeterat.
4120 Samtliga utbildningskostnader finns budgeterade här. Instruktörsutbildning genomfördes 

ej. Kostnader för Labradorlägret finns under konto 4481 samt 7210 och 7510.

 Labrador Retrieverklubben/HS  Sida:  2(2)

 802402-2587  Resultatrapport  Utskrivet:  19-01-28
 Preliminär  19:09

 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  803
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 18-01-01 - 18-12-31

 Perioden  Period fg år  Årsbudget  Period/årsbudg
 6110  Kontorsmaterial  0,00  0,00  -2 000,00  0,0 %
 6150  Trycksaker  -54 759,20  -36 687,00  -90 000,00  60,8 %
 6211  Telefon  -3 937,00  -2 597,00  -2 500,00  157,5 %
 6230  Datakommunikation  0,00  -977,50  -1 500,00  0,0 %
 6250  Porto  -7 624,00  -415,00  -2 500,00  305,0 %
 6390  Övr kostnader  -7 433,00  0,00  -5 000,00  148,7 %
 6570  Bank o PG kostnader  -6 770,90  -6 925,10  -10 000,00  67,7 %
 S:a Övriga externa kostnader  -83 390,10  -47 995,60  -116 500,00  71,6 %

 Personalkostnader
 7210  Löner  -38 900,00  -46 140,00  -21 000,00  185,2 %
 7510  Arbetsgivaravgifter  -7 672,00  -11 348,00  -3 500,00  219,2 %
 S:a Personalkostnader  -46 572,00  -57 488,00  -24 500,00  190,1 %

 Rörelseresultat  239 089,97  129 296,34  17 500,00  1 366,2 %

 Finansiella poster
 8300  Ränteintäkter  9 731,00  0,00  8 000,00  121,6 %
 8425  Räntekostnader Skattekontot  -71,00  -38,00  0,00  0,0 %

 Resultat efter finansiella poster  248 749,97  129 258,34  25 500,00  975,5 %

 Beräknat resultat  248 749,97  129 258,34  25 500,00  975,5 %

 8999  Redovisat resultat  0,00  -129 258,34  0,00  0,0 %
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 Labrador Retrieverklubben/HS  Sida:  1(1)

 802402-2587  Balansrapport  Utskrivet:  19-01-07
 Preliminär  19:17

 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  802
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 18-01-01 - 18-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Omsättningstillgångar

 1510  Kundfordran  4 900,00  -840,00  4 060,00
 1630  Skattekontot  3,00  -3,00  0,00
 1690  Övriga kortfr fordringar  10 000,00  -10 000,00  0,00
 1910  Kassa kansliet  1 402,00  50,00  1 452,00
 1920  Nordeas PlusGiro  162 345,55  -8 645,65  153 699,90
 1930  Bank Swedbank, checkräkningskonto  516 673,77  87 449,77  604 123,54
 1960  Fasträntekonto 2017  500 000,00  -500 000,00  0,00
 1965  Fasträntekonto, Marginalen Bank  200 000,00  602 481,00  802 481,00
 S:a Omsättningstillgångar  1 395 324,32  170 492,12  1 565 816,44

 S:A TILLGÅNGAR  1 395 324,32  170 492,12  1 565 816,44

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -875 453,41  -129 258,34  -1 004 711,75
 2019  Redovisat resultat  -129 258,34  129 258,34  0,00
 S:a Eget kapital  -1 004 711,75  0,00  -1 004 711,75

 Obeskattade reserver
 2110  Labradorfonden  -153 798,27  -18 450,00  -172 248,27
 2115  Sparat bidrag Agria 2014-2016  -2 500,00  0,00  -2 500,00
 2120  Stödfond regioner FM beslut 2014  -19 045,80  7 500,00  -11 545,80
 2130  Utbildningsfond FMbeslut 2015  -30 000,00  0,00  -30 000,00
 2140  Behållning region Halland  0,00  -23 277,65  -23 277,65
 S:a Obeskattade reserver  -205 344,07  -34 227,65  -239 571,72

 Kortfristiga skulder
 2440  Leverantörsskulder  -36 153,50  8 154,50  -27 999,00
 2441  Leverantörsskulder SSRK  -36 890,00  36 900,00  10,00
 2490  Dep avgifter  -569,00  0,00  -569,00
 2499  Andra övriga  kortfristiga skulder  -407,00  0,00  -407,00
 2710  Personalens källskatt  -7 978,00  9 700,00  1 722,00
 2890  Övr kortfri skulder  -800,00  0,00  -800,00
 2940  Upplupna sociala avgifter  -8 165,00  8 471,00  306,00
 2990  Övr upplupna kostn, förutbet intäkter  -93 231,00  49 260,00  -43 971,00
 2999  OBS konto  -1 075,00  0,00  -1 075,00
 S:a Kortfristiga skulder  -185 268,50  112 485,50  -72 783,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -1 395 324,32  78 257,85  -1 317 066,47

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  248 749,97  248 749,97
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL  
DISPOSITION AV RESULTAT  
RÄKENSKAPSÅRET 2018 
Styrelsen föreslår Labrador retrieverklubbens
Fullmäktige följande disposition av föregående
års resultat:
Vinsten för verksamhetsåret 2018 överföres till
Balanserat resultat i ny räkning.

l l l l l

INVENTARIELISTA PER 31 DEC 2018
Utrustning
Dator HP 14 
Scanner Canon LIDE 210
Skrivare Canon iP4700
Trådlös telefon Panasonic KX-TG672INE
Bokhyllor IKEA Billy
Datorbord IKEA
Flaggor 3 st + 1 bordsflagga
Partytält 2 st
Utställningstält Royal 4 st
Rosenskålen
Margie Cairns trofé
Marinblå + gröna bordsdukar

Klubbmaterial
Stamtavleböcker 2018 125 st
Labradorhistoria 479 st
Raskompendium 182 st
Valpguider 2381 st
Jaktrosetter 16 blå, 4 gula
Bildekaler många
Broscher 35 st 

Slipsnålar  111 st
Jubileumskoppel många
Mässmaterial
Konstgräsmatta 2 x 4 meter
Vepa 4 generationer 2 x 4 meter
Vepa fotocollage 2,5 x 4,5 meter
Vepa storfoto 2,5 x 4 meter
Vepor 2 st helbild 2,5 x 1 meter
Vepor 2 st helbild 2 x 1 meter
Två stolpallar
Tre lampor på stolpe
Filt med labradormotiv
Två helgröna tunna dukar
10 st funktionärsrosetter
Skål av blå plast

l l l l l



l LABRADOR  RETRIEVERKLUBBEN l
19

l LABRADORFULLMÄKTIGE 31 MARS 2019 l

FÖRSLAG TILL 
VERKSAMHETSPLAN 
2019
Avel

● Fortsätta att bevaka hälsoläget och men-
taliteten inom rasen

● Fortsätta med utvärdering av inkomna resultat 
av BPH och FB-R

● Fortsätta att bevaka problematiken kring HD/
ED-avläsningarna

● Delta i SKK:s temadagar
● Delta i SSRK:s avelskonferens
● Delta i SSRK:s funktionärsträff
● Kontinuerligt informera om avelsverksamheten 

i Labradoren, på hemsidan och Facebook-sidan

Jakt
● Arrangera  B-prov
● Verka för att arrangera ett ordinarie prov i alla 

klasser
● Arrangera ett officiellt A-prov elit
● Stöd och utbildning när det gäller SSRK prov
● Verka för att klubben genomför Labra-

dormästerskapet och Working Test-mästerska-
pet

● Delta i SSRK:s funktionärsträff
● Kontinuerligt informera om jaktverksamheten i 

Labradoren, på hemsidan och Facebook-sidan

Kommittén för jaktavlad labrador retriever 
KJL

● Vara rådgivande till styrelsen i frågor rörande 
den jaktavlade populationen

● Selektera ut jaktavlade kombinationer vid de 
tidpunkter labrador.nu uppdateras

● Underhålla Rasdata för jaktavlad labrador
● Medverka i avelskommitténs analys av Hälsoen-

käten
● Bevaka PRA-frågan och tillse att blodprover 

skickas till Optigen i förekommande fall
● Kartlägga förekomsten av SD2 (Skeletal Dys-

plasia) och eventuellt bygga upp ett frivilligt 
register med DNA-resultat

● Kontinuerligt informera om kommitténs verk-
samhet i Labradoren, på hemsidan och Face-
book-sidan

Mentalitet
● Kartlägga de s k 500- och 200-analyserna för 

BPH
● Stimulera hundägarna att genomföra BPH alt. 

FB-R på sina hundar
● Kontinuerligt informera om kommitténs verk-

samhet i Labradoren, på hemsidan och Face-
book-sidan

Utbildning
• Instruktörsutbildning på flera platser i landet
• Provledarutbildning våren 2019
• Genomföra utbildning i Anatomi och bedömn-

ing med focus på Labrador retriever i samar-
bete med regionerna

• Samarbete med SKK och SSRK för utbildning av 
funktionärer

• Utvärdera utbildningarna som sker i Labrador- 
klubbens regi

• Arrangera labradorläger med inriktning på 
nybörjarklass och fortsättning för dem som var 
med under 2018

• Arrangera Working Camp 2019
● Delta i SSRK:s funktionärsträffar
● Främja kontakten med medlemmarna så att vi 

kan utveckla vår utbildningsverksamhet
● Kontinuerligt informera om kommitténs verk-

samhet i Labradoren, på hemsidan och Face-
book-sidan

Utställning/exteriör
• Region Labväst arrangerar Club Show den  

15 juni 2019 på Tjolöholms Slott, Fjärås
• Fortsatt planering av Club Show 2020 tillsam-

mans med region Östergötland
• Planering av Club Show 2021, som kommer att 

arrangeras av region Östra
• Information till samtliga regioner angående 

värdskapet för Club Show 2022
• Fortsätta översynen av utställningsrelaterade 

skrifter, såsom a) LRK:s utställningspärm för 
Club Show, b) ”Riktlinjer för LRK:s ställnings- 
tagande till personer som önskar utbilda sig till 
exteriördomare på labrador retriever”,  
c) Utbildningspärmen ”Anatomi och bedömning 
med fokusering på labrador retriever”

• Översyn av SKK:s lista över examinatorer på 
rasen
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• Informera ansvariga i regionerna och vara 
dem behjälpliga vid förestående arrangemang, 
såsom de inofficiella labradorutställningarna, 
Club Show samt LRK:s ”Anatomi och bedömning 
med fokusering på labrador retriever”

• Verka för ökad kompetens hos ex-
teriör-domarkåren genom dialog och uppdat-
erad information på hemsidan och i medlems-
tidningen Labradoren samt på sikt öka antalet 
rasspecialister

• Delta i SSRK:s funktionärsträff
• Arrangera domarkonferens tillsammans med 

Goldenklubben

Information
• Medverka med rasklubbsmonter vid My Dog i 

januari samt vid Stockholms Hundmässa i de-
cember

• Medlemstidningen Labradoren skall utkomma 
med fyra nummer per år

• Hemsidan skall uppdateras till en mer mobil-
vänlig plattform så att den kan fortsätta vara en 
lättillgänglig och aktuell informationskälla

• Uppdatera Facebook-sidan med kontinuerlig 
information

Klubben
• Regionträffen äger rum i Upplands Väsby den 

30 mars
• Fortsätta att samverka med SKK, SSRK, Agria 

och övriga retrieverklubbar m fl
• Regelbundet skicka ut regionbrev till regionerna
• Fortsatta samarbetsavtal med Agria och Royal 

Canin

FÖRSLAG TILL MEDLEMS- 
AVGIFTER FÖR ÅR 2021
Enligt beslut av Labradorfullmäktige 2018 skall 
medlemsavgifterna för år 2020 vara oförändrade. 
Styrelsen föreslår att även medlemsavgifterna för 
år 2021 blir oförändrade.

RESE- OCH TRAKTAMENTS-
BESTÄMMELSER
Huvudstyrelsen föreslår fullmäktige att faststäl-
la följande bestämmelser för styrelseledamöter, 
revisorer, valberedning, fullmäktigeledamöter och 
övriga funktionärer som styrelsen kallar:

• Vid resa med egen bil enligt statliga rese-
bestämmelser f.n. 18,50/mil.

• Vid resa med tåg ska billigaste alternativet              
väljas. Vid resa nattetid kan sovvagn väljas.

• I särskilda fall (t.ex. avsevärd tidsvinst) kan 
flyg väljas. Även med flyg ska billiga, men  
avbokningsbara alternativ eftersträvas,  
vilket ofta kräver bokningar i god tid.

• Traktamenten ska inte förekomma. 

l l l l l
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LRK Budget/utfall
Labradorklubben/HS BUDGET 2019

Plan 2020

Resultat Budget Budget Ram
2018 2018 2019 2020

Rörelsens intäkter
3010 Medlemsavgifter     968466 920000 920000 920000
3011 Medlemsavgifter valpköpare                46210 55000 50000 50000
3015 Försäljning 12205 12000 12000 12000
3020 Stamtavleboken 2018 97200 86000 0 0
3030 Annonser 26200 50000 40000 50000
3031 Julannonser 23200 25000 25000 25000
3220 Labradorfullmäktige-Regionträff                   4140 25000 5000 5000
3340 Länkavgift 10600 12000 12000 12000
3481 Labradorläger o instruktörskurs 41000 130000 100000 120000
3490 Working Camp 2019 0 0 666000 0
3500 A-prov 8536 11000 10000 10000
3620 Valpguide 5715 5000 5000 5000
3850 Porto 6540 500 1000 1000
3920 Sponsring         61484 65000 60000 60000

S:a Rörelseintäkter 1335122 1396500 1906000 1270000

Direkta kostnader
4010 Labradoren 234286 260000 260000 260000
4019 Rasdata 5500 7000 7000 7000
4020 Medlemshantering      94352 100000 100000 110000
4021 Avgift SSRK 36900 38000 40000 40000
4022 Webbhantering  10609 10000 20000 12000
4110 Avelskommittén 5078 10000 10000 10000
4111 Redaktionskommittén        1646 8000 5000 5000
4112 PR / Mässor       6146 20000 20000 25000
4114 Jaktkommitté 0 8000 8000 8000
4115 KJL kommitté  0 5000 5000 5000
4116 Funktionalitet/mentalitet kommitté 0 8000 5000 5000
4120 Utbildning 13339 190000 15000 15000
4121 Utbildningskommitté      0 8000 8000 8000
4130 Kansli 18706 25000 22000 22000
4140 Exteriörkommitté     3638 10000 10000 10000
4141 Exteriördomarkonferens 0 0 20000 0
4210 Styrelsemöten   130540 140000 140000 150000
4215 Styrelsen, övrigt (adm)       3716 15000 10000 10000
4220 Labradorfullmäktige-regionträff         132325 140000 160000 160000
4230 Fullmäktig/repr.möte SSRK                  2468 8000 12000 8000
4240 Funktionärsmöte SSRK           3840 8000 8000 8000
4260 Ordförandemöten 0 5000 0 0
4290 Övriga möten 0 5000 5000 5000
4455 Bidrag till regionerna            82275 86000 105000 105000
4460 Försäkring 9120 12000 12000 12000
4465 Regionerna, övrigt      1177 5000 1000 1000
4480 Instruktörsutbildning 0 0 70000 75000
4481 Labradorläger 53000 0 60000 60000
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4490 Working Camp 2019 8552 0 619000 0
4510 A-prov 42238 40000 40000 40000
4720 Stamtavleboken 2018 21132 0 0 0
4900 Labradorfonden    18450 19000 19000 19000
4910 Gåvor,bidrag o stipendier       5818 8000 6000 6000
4911 LM / WT-mäst./ Cert. Utst.                    16000 35000 30000 50000
4990 Övriga kostnader      5218 5000 5000 5000

S:a Direkta kostnader   966070 1238000 1857000 1256000

Bruttovinst 369052 158500 49000 14000

Övriga externa kostnader   
5410 Förbrukningsinventarier           0 2000 2000 2000
5700 Frakter och trsp             2866 1000 1000 1000
6110 Kontorsmaterial     0 2000 1000 1000
6150 Trycksaker 54759 90000 20000 25000
6211 Telefon, IT 3937 4000 4000 5000
6250 Porto 7624 2500 2500 2500
6390 Övriga kostnader  7433 5000 5000 5000
6570 Bank o PG kostnader          6771 10000 10000 10000

S:a Övriga externa kostnader          83390 116500 45500 51500

Personalkostnader
7210 Löner 38900 21000 21000 21000
7510 Arbetsgivaravgifter         7672 3500 3500 3500

S:a Personalkostnader 46572 24500 24500 24500

Rörelseresultat 239090 17500 -21000 -62000

Finansiella poster
8300 Ränteintäkter  9731 8000 8000 8000
8425 Räntekostnader               71 0 0 0

248750 25500 -13000 -54000

Beräknat resultat 248750 25500 -13000 -54000
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL  
FÖRTROENDEPOSTER 2019
Mötesordförande  Lars Ramberg                                               
Vice mötesordförande Bitte Sjöblom    
 
Ordförande   Anders Dillström  Nyval  till  2020                        
Vice ordf   Bo Norling   Omval till 2021                      
Ledamot   Margareta Dahl  Omval till 2021                                    
Ledamot   Lena Karlsson   Omval till 2021                                
Suppleant   Ulla-Britt Östman  Omval till 2020                                 
Suppleant   Ingegerd Wikström  Omval till 2020

Kvar på pågående mandat till 2020
Ledamot Camilla Kretz
Ledamot Eva Zetterdahl
Ledamot Anna Londré

Revisorer    
Agneta Olofsson      Omval till 2020                                            
Lars Lindgren       Omval till 2020

Revisorssuppleanter                                                                     
Barbro Schmidt      Omval till 2020                                             
Jan Garp       Omval till 2020

Strängnäs den 12 februari 2019 
Valberedningen för Labrador Retrieverklubben

Monica Damell Modin Marita Björling Ellinore Månsson   
Sammankallande
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PROPOSITION
PROPOSITION 1
NY FORM FÖR REGIONBIDRAG

Bakgrund och motiv
Dagens bidrag till regionerna utgår från antalet 
medlemmar i regionen. Systemet är demokratiskt 
i den meningen att man får lika stort bidrag per 
medlem. Emellertid anser styrelsen att syste-
met behöver reformeras. Anledningen är att alla 
regioner har samma krav på sig att genomföra 
verksamheter enligt våra stadgar och att leverera 
aktiviteter som stödjer medlemmarna. Kostnader 
för grundarbetet med regionmöten (årsmöten) 
och styrelsearbete är av samma storleksordning 
för regioner som är små antalsmässigt som för de 
regioner som har många medlemmar. I många fall 
är dessutom regioner med få medlemmar relativt 
stora till ytan, vilket gör det dyrare att genomföra 
verksamheten.
Således anser styrelsen att regionbidragen bör 
delas upp i två delar. En del som är lika stor för alla 
regioner och som ska bidra till att regionen ska 
kunna genomföra sina grundläggande skyldigheter 
och en del som är beroende på antalet medlem-
mar (liksom nu).
Ekonomiska konsekvenser: Den fasta delen föreslås 
bli 4 000 kr per region och den rörliga delen 15 kr/
medlem. Förslaget innebär att alla regioner utom 
tre blir nettovinnare medan Skåne får ungefär lika 
stort bidrag. Endast Östra och Labväst får ett något 
lägre bidrag än med dagens system. Totalt blir 
förslaget ca 15 000 kr dyrare för klubben.

Villkor för regionbidrag
Liksom i dag ska regionerna redovisa handlingar 
och ekonomi till HS. 
Alla regioner ska ha en uppdaterad hemsida där 
basala uppgifter kring styrelsens sammansättning 
finns, liksom kontaktvägar och en övergripande 
beskrivning om klubbens aktiviteter. Sedan är det 
helt OK att hänvisa medlemmarna till en Face-
booksida för aktuella händelser och annan info. Av 
hemsidan ska dessutom framgå att regionen är en 
del av Labradorklubben och det ska finnas länkar 
till minst Labradorklubben och våra huvudsponsor-
er. (HS erbjuder hjälp att utforma en enkel hemsi-
da).

Därutöver ska regionen genomföra minst två 
grundaktiviteter årligen – en inofficiell utställning 
och ett inofficiellt (kan även vara officiellt) jaktprov 
eller WT.

Förslag till beslut
HS föreslår att bidraget till regionerna fr.o.m. 2019 
delas upp i en fast del, lika stor för alla, och en del 
beroende på antalet medlemmar i regionen. En 
förutsättning är att ovanstående villkor uppfylls.
För 2019 föreslår HS att den fasta delen ska vara 
4 000 kr och den rörliga delen 15 kr per medlem 
(inkl. familjemedlemmar).

l l l l l



l LABRADOR  RETRIEVERKLUBBEN l
25

l LABRADORFULLMÄKTIGE 31 MARS 2019 l

MOTION
samt 
Förslag till yttrande 
över motion till 
Labradorfullmäktige 
2019 

l l l l l

MOTION
Föreslår följande till Labradormästerskapet.
Noviceklass för hundar som inte startat på WT eller 
B-prov. Från 9-mån och uppåt. Men inte tävla om 
någon titel.

Även en veteranklass borde finnas från 8-år och 
uppåt. Där kan man ju ha en titel. Övriga klasser 
som vanligt.

Upp till 13 var bra fortsätt gärna med sådant. Och 
LM skall vara som ett B-prov.

Drömmen är ju att momenten skall vara med vilt.

Motivering till motionen.
LM måste ju komma tillbaka med klass så att det 
kommer deltagare till det hela. Kolla Flatteklubben 
och Golden samt Tollarna.

Halmstad 12/9 -2018
Hans Larsson

STYRELSENS FÖRSLAG TILL YTTRANDE 
ANG. MOTION
Som Labradormästerskapet är utformat idag finns 
redan juniorklass, mästarklass och veteranklass. 
Med hänvisning till ovanstående får motionen 
härmed anses vara besvarad.

l l l l l



l LABRADOR  RETRIEVERKLUBBEN l
26

l LABRADORFULLMÄKTIGE 31 MARS 2019 l

STATISTIK AVEL
Registreringar 2014–2018

HD/ED 2018

Inavelsgrad 2014–2018

Inavelstrend 2014–2018

STATISTIK AVEL 

Registreringar 2014-2018 
  Antal reg/år    2014    2015    2016    2017    2018  
Tikar (varav importer)     1 135    ( 45)    1 224    ( 40)    1 226    ( 40)    1 328    ( 60)    1 322    ( 50)  
Hanar (varav importer)     1 097    ( 47)    1 265    ( 54)    1 294    ( 55)    1 326    ( 40)    1 345    ( 39)  
Totalt     2 232    ( 92)    2 489    ( 94)    2 520    ( 95)    2 654    ( 100)    2 667    ( 89)  

Inavelsgrad 2014-2018 
2014 2015 2016 2017 2018       

Inavelsgrad    1 %   0,8 %   0,9 % 0,9%   0,8 %

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.

Inavelstrend 2014-2018 
Kullar födda

Fördelning parningar i %     2014   2015   2016   2017   2018

Upp t.o.m. 6,25%   311   388   350   395   369

6,26% - 12,49%   6   7   7   11   11

12,5% - 24,99%   3   0   3   1   1

25% -   0   0   0   1   1

Totalt antal födda kullar 
under 2018 är 384

 

HD/ED 2018 

Statistik avel            2018          2017          2016          2015          2014 

Höftledsdysplasi 

HD UA/A och B         1375         1335          1177          1217          1226 

HD grad 1/C                241            281            265           191             188 

HD grad 2/D                  41              66              63              55               60 

HD grad 3/E                     8              10                8              12               12 

Antal röntgade         1665          1682           1513          1475          1486 

HD totalt                     290             357             336            258            260 

HD%                            17,4%      21,2%         22,2%        17,5%        17,5% 
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Armbågsledsdysplasi  

                                           2018     2017     2016     2015     2014               

ARTROS UA                       1490    1520     1357     1321     1306 

ARTROS LINDRIG/1              74        70         72         63          64   

ARTROS MÅTTLIG/2              4         17         29          28         22  

ARTROS KRAFTIG/3             43         40         34          29         31 

Antal röntgade                 1611      1647      1492    1441     1423 

Artros totalt                         121       127        135       120       117  

Artros %                              7,5%      7,7%       9,0%     8,3%      8,2% 

 

 

 

 

 

BPH och FB-R
2014 var det 221 labradorer som genomförde BPH och 28 labradorer som genomförde FB-R 

2015 var det 157 labradorer som genomförde BPH och 27 labradorer som genomförde FB-R 

2016 var det 110 labradorer som genomförde BPH och 80 labradorer som genomförde FB-R 

2017 var det 162 labradorer som genomförde BPH och 55 labradorer som genomförde FB-R 

2018 var det 182 labradorer som genomförde BPH och 32 labradorer som genomförde FB-R 
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ÖGONDIAGNOSER 2018

PPM, iris-iris, lindrig                                                                                           9    
PPM, iris-lins, lindrig                                                                                           1
Multifokal RD                                                                                                       2
Geografisk RD                                                                                                       3
Lindrig RD, näthinneveck                                                                                    2
Distichiasis                                                                                                             2
Katarakt, total, ärftlig                                                                                           1
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig                                            5
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig.  Ärftlig                                               5
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n ej bedömas       7
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Genetisk betydelse okänd            4
Katarakt, partiell cortex främre, måttlig. Ärftlighet kan f.n ej bedömas       2
Katarakt, partiell cortex främre, kraftig. Genetisk betydelse okänd              1
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlig                                                    1
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Genetisk betydelse okänd                 1
Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig. Genetisk betydelse okänd                1
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ej ärftlig                                        3
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftlig                                             1 
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftlighet kan f.n ej bedömas   2
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Genetisk betydelse okänd          1
Katarakt, partiell cortex BPK, lindrig. Ärftlig                                                         12
Katarakt, partiell cortex BPK, lindrig. Ej ärftlig                                                     1
Katarakt, partiell cortex BPK, måttlig. Ärftlig                                                       5
Katarakt, partiell cortex BPK, kraftig. Ärftlig                                                         1
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ärftlig                                     24
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Genetisk betydelse okänd   4
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, måttlig. Ärftlig                                    1
Katarakt, partiell cortex punktformig, lindrig. Ej ärftlig                                    1
Kongenital katarakt, total. Ärftlighet kan f.n ej bedömas                                1
Kongenital katarakt, partiell nukleus. Ärftlighet kan f.n ej bedömas             1
Retinopati. Ärftlig                                                                                                    2
Retinopati. Ärftlighet kan f.n ej bedömas                                                           3
Retinopati. Genetisk betydelse okänd                                                                 2
Corneadystrofi                                                                                                          1
PHTVL/PHPV, grad 1                                                                                                1
Entropion, undre                                                                                                      1
Övrig förändring, synnerv                                                                                       2
PRA-prcd, hereditärt fri                                                                                     316
PRA-prcd, DNA-testad fri A                                                                                    22
PRA-prcd, DNA-testad anlagsb. B                                                                         4

Öga UA                                                                                                                   586
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Mest använda hanhundar 2018
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STATISTIK FÖR UTSTÄLLNINGSÅRET 2018
2018 infördes en ny typ av utställningar i de nor-
diska länderna, Nordic Dog Show. Detta innebar 
också att en ny typ av cert infördes, Nordic Show 
Certifikat, och ett nytt championat, Nordic Show 
Champion. Av denna anledning ser årets utställn-
ingsstatistik lite annorlunda ut.
Under året har det arrangerats 69 officiella ut-
ställningar. SKK’s länsklubbar har arrangerat 38 av 
dessa, varav 7 internationella, 18 nationella och 13 

Nordic Dog Show. SSRK (inkl. LRK’s Club Show) har 
arrangerat 31 nationella utställningar.
På 5 av dessa utställningar har rasen varit uppde-
lad på två domare vilket gör att rasen har dömts av 
74 domare under året.
Av dessa 74 domartillfällen har 53 dömts av nordis-
ka domare, 18 av domare från övriga Europa och 3 
av domare utanför Europa (Australien).

Antal % av totalen
Sverige 38 51,3%
Övriga Norden 15 20,3%
Övriga Europa 18 24,3%
Övriga Världen 3 4,1%
Totalt 74 100%

Totalt antal starter under 2018 är 2 570 vilket ger ett snitt på 37 labradorer per utställning.

Fördelning av kvalitetspriserna:
Totalt 2018

(2 570)
%

2018
Totalt 2017

(2 572)
%

2017
Totalt 2016

(2 698)
%

2016
Total 2015

(2 427)
%

2015
Excellent 1 926 74,9% 1 868 72,6% 1 920 71,2% 1 772 73,0%
Very good 523 20,4% 581 22,6% 649 24,1% 540 22,3%
Good 91 3,5% 84 3,3% 95 3,5% 83 3,4%
Sufficient 11 0,4% 19 0,7% 18 0,7% 17 0,7%
Disqualified 6 0,2% 13 0,5% 3 0,1% 9 0,4%
KEP 13 0,5% 7 0,3% 13 0,5% 6 0,2%

Av de 1 926 excellent som delats ut har 50,2% (49,2%, 50,4% resp. 51,1%) även fått CK. Siffrorna 
inom parentes visar de tre föregående åren.

Utdelade Cert har fördelat sig så här (2017/2016/2015 inom parentes):
Antal

Utdelade Cert 134 (138/137/133)
Varav hanar 67    (68/69/64)
Varav tikar 67    (70/68/69)

Utdelade R-Cert. har fördelat sig så här (2017/2016/2015 inom parentes):
Antal

Utdelade R-Cert 124  (123/127/119)
Varav hanar 59    (58/61/54)
Varav tikar 65    (65/66/65)

Utdelade Nordic Show Cert har fördelat sig så här:
Antal

Utdelade NordC 26
Varav hanar 13
Varav tikar 13

Utdelade R-NordC har fördelat sig så här:
Antal

Utdelade R-NordC 25
Varav hanar 13
Varav tikar 12

BIR/BIM Fördelning mellan kön (2017/2016/2015 inom parentes)
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BIR/BIM Fördelning mellan kön (2017/2016/2015 inom parentes)
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Antal % av totalen
Sverige 38 51,3%
Övriga Norden 15 20,3%
Övriga Europa 18 24,3%
Övriga Världen 3 4,1%
Totalt 74 100%

Totalt antal starter under 2018 är 2 570 vilket ger ett snitt på 37 labradorer per utställning.

Fördelning av kvalitetspriserna:
Totalt 2018

(2 570)
%

2018
Totalt 2017

(2 572)
%

2017
Totalt 2016

(2 698)
%

2016
Total 2015

(2 427)
%

2015
Excellent 1 926 74,9% 1 868 72,6% 1 920 71,2% 1 772 73,0%
Very good 523 20,4% 581 22,6% 649 24,1% 540 22,3%
Good 91 3,5% 84 3,3% 95 3,5% 83 3,4%
Sufficient 11 0,4% 19 0,7% 18 0,7% 17 0,7%
Disqualified 6 0,2% 13 0,5% 3 0,1% 9 0,4%
KEP 13 0,5% 7 0,3% 13 0,5% 6 0,2%

Av de 1 926 excellent som delats ut har 50,2% (49,2%, 50,4% resp. 51,1%) även fått CK. Siffrorna 
inom parentes visar de tre föregående åren.

Utdelade Cert har fördelat sig så här (2017/2016/2015 inom parentes):
Antal

Utdelade Cert 134 (138/137/133)
Varav hanar 67    (68/69/64)
Varav tikar 67    (70/68/69)

Utdelade R-Cert. har fördelat sig så här (2017/2016/2015 inom parentes):
Antal

Utdelade R-Cert 124  (123/127/119)
Varav hanar 59    (58/61/54)
Varav tikar 65    (65/66/65)

Utdelade Nordic Show Cert har fördelat sig så här:
Antal

Utdelade NordC 26
Varav hanar 13
Varav tikar 13

Utdelade R-NordC har fördelat sig så här:
Antal

Utdelade R-NordC 25
Varav hanar 13
Varav tikar 12

BIR/BIM Fördelning mellan kön (2017/2016/2015 inom parentes)

Totalt
BIR 68*  (70/69/69)
Varav hanar 28  (28/37/30)
Varav tikar 40  (42/32/39)

*saknas BIR-hund i resultaten från en utställning

Totalt
BIM 68  (67/69/65)
Varav hanar 48  (41/32/35)
Varav tikar 20  (26/37/30)

Registrerade utställningschampionat (2017/2016/2015 inom parentes)
SE UCH
Svenskägd
hund

SE U(U)CH
Svenskägd
hund

SE UCH
Utlandsägd
hund

SE U(U)CH
Utlandsägd 
hund

Antal 0 (1/0/1) 21 (26/28/20) 2 (5/0/1) 22 (22/19/7)
Det har även registrerats 3 C.I.E, 1 C.I.B, 4 DK CH(U), 3 NO UCH samt 1 FI UCH med svensk 
ägare.
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Stadgar för Labrador 
retrieverklubben 
Antagna vid Labrador Retrieverklubbens ordinarie klubbmöte 
2004-03-28 och fastställda av Svenska Spaniel och Retrieverk-
lubbens huvudstyrelse att gälla fr.o.m. 2005-01-01. 
Reviderade vid Labrador Retrieverklubbens ordinarie fullmäkti-
gemöte 2008-03-29-30 och fastställda av Svenska Spaniel och 
Retrieverklubbens huvudstyrelse att gälla fr.o.m. 2008-09-07. 
Reviderade av LRK:s styrelse 2010-04-24--25 på uppdrag av 
Labrador Retrieverklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2010-
03-21 och fastställda av SSRK:s huvudstyrelse 2010-09-18--19 
att gälla fr.o.m. samma datum. 

INLEDNING 
Labrador Retrieverklubben (nedan benämnd LRK) ingår som 
rasklubb i specialklubben Svenska Spaniel och Retrieverklub-
ben (SSRK). 
LRK ska som sådan arbeta för SKK:s och medlemsorganisa-
tionernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående 
rasen, labrador retriever.
Utöver dessa stadgar gäller också SSRK:s stadgar samt i till-
lämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och  
av SSRK och SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter. 
LRK:s stadgar ska fastställas av SSRK:s huvudstyrelse.

§ 1 MÅL 
Labrador Retrieverklubben, som är en ideell förening, har till 
mål att inom ramen för dessa stadgar och Svenska Spaniel 
och Retrieverklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för 
rasen genom: 
att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt 
sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar
att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka 
för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna
att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess 
fostran, utbildning och vård
att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt 
intresse för hundägaren och hundägandet
att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden 
och hundägaren och hundägandet.

§ 2 VERKSAMHET 
För att nå uppsatt mål ska klubben:

1. informera och sprida kunskap om Labrador Retriever-
klubben - dess mål, organisation och arbetsformer

2. informera om labrador retrievern och dess använd-
ningsområden

3. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med 
av SSRK och SKK upprättade riktlinjer

4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för labrador 
retriever inom och utom landet och verka för att be-
vara och utveckla rasens specifika egenskaper

5. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att 

hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till 
användning

6. anordna utbildning rörande avelsarbetet inom rasen
7. anordna verksamheter i enlighet med SSRK:s direktiv
8. avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av 

SSRK eller när annan anledning föreligger
9. stödja och medverka i SSRK:s och SKK:s forskningsar-

bete
10. delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

§ 3 MEDLEMSKAP 
Enskild person kan bli medlem i klubben. Klubbens styrelse 
beviljar medlemskap. 
Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK. Varje 
medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. 
Fullmäktigemötet kan, efter förslag från LRK:s styrelse kalla 
den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till 
hedersmedlem. 
Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem 
underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir 
utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med 
SKK:s stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som 
medlem utan tillstyrkan från SKK:s Disciplinnämnd.
Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser 
och föreskrifter. 
Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda 
de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad 
anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av be-
hörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och 
försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, 
dressyr eller trimning skall särskilt följa SKK:s bestämmelser i 
dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och 
myndigheter föreskriver. 
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte 
väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller 
motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. 
Medlemskap i LRK berättigar till deltagande i av LRK anord-
nade verksamheter samt erhållande av LRK:s publikationer.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT 
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie fullmäktige- 
möte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i 
klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsav-
gift. Övriga medlemmar betalar av fullmäktigemötet fastställd 
familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens 
publikationer. 
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma 
rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem.

§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDAT- 
PERIOD 
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. 
Med mandatperiod avses i dessa stadgar:

För delegater till fullmäktige: tiden från och med det 
fullmäktigemöte till vilken delegaten valts, till därpå kom-
mande fullmäktigemöte. 
För andra personer som väljs enligt stadgarna: Tiden från det 



l LABRADOR  RETRIEVERKLUBBEN l
33

l LABRADORFULLMÄKTIGE 31 MARS 2019 l

fullmäktigemöte, vid vilket valet skett, till och med nästkom-
mande fullmäktigemöte eller till och med det fullmäktige- 
möte som mandatperioden avser. 

Delegat, vars medlemskap upphört i den medlemsorganisation 
som utsett vederbörande, kan inte kvarstå som delegat för denna.

§ 6 ORGANISATION 
Klubbens högsta beslutande organ är fullmäktigemötet, dess 
verkställande och förvaltande organ är huvudstyrelsen, i dessa 
stadgar benämnd styrelsen. Den lokala verksamheten sker 
inom fastställda regioner. Regionerna arbetar enligt de stadgar 
som är fastställda av LRK:s styrelse. LRK:s styrelse beslutar om 
regionernas geografiska gränser.

§ 7 FULLMÄKTIGEMÖTE 
Mom. 1 Ordinarie fullmäktigemöte 
Ordinarie fullmäktigemöte ska hållas årligen senast den 31 
mars. Tid och plats för fullmäktigemötet bestäms av styrelsen. 
Kallelse ska utfärdas av styrelsen och skriftligen delges delega-
terna senast 3 veckor före fullmäktigemötet. Till kallelsen ska 
bifogas verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- 
och resultaträkning, redogörelse för styrelsens arbete med 
avelsfrågor, revisorernas berättelse, valberedningens förslag 
samt handlingar i de ärenden som ska behandlas vid fullmäkti-
gemötet.
Mom. 2 Extra fullmäktigemöte 
Extra fullmäktigemöte ska hållas om revisorerna eller minst 
en fjärdedel av fullmäktigedelegaterna så yrkar. Styrelsen kan 
också kalla till extra fullmäktigemöte om styrelsen bedömer att 
särskilda skäl för detta föreligger. 
Extra fullmäktigemöte ska hållas inom 60 dagar från den dag 
då yrkandet inkom till styrelsen. Yrkande om extra fullmäkti-
gemöte ska vara skriftligt och ställas till styrelsen samt innehål-
la uppgift om det eller de ärenden som ska tas upp till behan-
dling samt skäl till yrkandet. Kallelse till extra fullmäktigemöte 
ska senast 3 veckor före mötet av styrelsen sändas per post till 
varje delegat som finns anmäld hos styrelsen. Till kallelsen ska 
bifogas handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas. 
Tid och plats för extra fullmäktigemöte bestäms av styrelsen.
Mom. 3 Fullmäktigedelegater 
Fullmäktigedelegater utses av klubbens regionstyrelser. 
Regionens medlemsantal per den 31 december året innan 
fullmäktigemötet, bestämmer antalet delegater enligt följande: 

1-199 medlemmar = 1 delegat samt 1 suppleant 
200-399 medlemmar = 2 delegater samt 2 suppleanter 
400-599 medlemmar = 3 delegater samt 3 suppleanter 
600 medlemmar och fler = 4 delegater samt 4 suppleanter 

Delegat eller suppleant ska tillhöra den region de represen-
terar.
Valbar till fullmäktigedelegat är medlem som under året fyller 
16 år och som inte har fullmäktigemötets uppdrag som leda-
mot eller suppleant i styrelsen, ej heller som klubbens revisor 
eller revisorsuppleant. 
Eventuellt inträde av suppleant under mandatperioden ska 
anmälas till styrelsen. 
Mom. 4 Dagordning 
Fullmäktigemöte öppnas av styrelsens ordförande eller, vid 
förfall för denne, av den som styrelsen utsett. Fullmäktigemöte 

avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av 
fullmäktigemötets ordförande. 
Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängden.
3. Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktige-
mötet.
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsam-
mans med mötesordföranden ska justera protokollet.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än de i § 7 
mom. 7 uppräknade.
7. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kal-
lade.
8. Fastställande av dagordningen.
9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och 
årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av 
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut 
om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
11. Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut 
avseende de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till 
styrelsen.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Presentation av och beslut om styrelsens förslag till
1. verksamhetsplan för aktuellt år (dvs. samma år som 
fullmäktigemötet genomförs)
2. medlemsavgifter för kommande år.
3. rambudget för kommande år
4. fastställande av villkor för reseersättning till styrelsel-
edamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funk-
tionärer
14. Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter 
och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning (enligt § 8 mom. 1).
15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enligt § 9).
16. Val av valberedning (enligt § 10).
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 -16.
18. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller 
motion som av region eller medlem anmälts till styrelsen för 
behandling av fullmäktigemötet (enligt §7 mom. 8).
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Mom. 5 Röstning 
Rösträtt har endast fullmäktigdelegat. Röstning med fullmakt 
får ej ske. 
Röstning sker som regel öppet. Val ska dock ske genom sluten 
omröstning om någon så yrkar. I annat ärende än val kan röst-
ning med slutna sedlar ske om någon delegat så yrkar och om 
fullmäktigemötet så beslutar. 
Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta 
röstetal utom i fråga där annat stadgas. Vid lika röstetal avgörs 
ärendet genom lottning. 
Eventuell reservation till fullmäktigemötets beslut i ett ärende 
ska anmälas till mötesordföranden vid beslutstillfället. Reser-
vationen ska dessutom lämnas i skriftlig form till mötesord-
föranden innan fullmäktigemötet förklaras avslutat.
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Mom. 6 Skriftlig omröstning 
Ärende, som enligt stadgarna ska föreläggas fullmäktige för 
behandling och beslut men som av styrelsen bedöms som 
brådskande, kan avgöras genom skriftlig omröstning utan att 
fullmäktige kallas till extra möte. 
För beslut fordras att minst 2/3 av delegaterna har inkom-
mit med svar på ett av huvudstyrelsen utsänt förslag. Skriftlig 
omröstning är avslutad 21 dagar efter det att delegaterna av 
styrelsen tillställts:

1. Redovisning för ärendet med tillhörande handlingar.
2. Ett förslag till beslut så utformat att svaret endast kan bli 
ja, nej eller avstår.
3. Uppgift om vilket datum omröstningen ska vara avslutad. 
För svar per post gäller poststämpelns datum.

Uteblivet svar eller svar som inkommit till styrelsen efter det 
att omröstningen avslutats jämställs med avstår.
Mom. 7 Närvarorätt m m 
Vid fullmäktigemöte har varje medlem rätt att närvara och rätt 
att yttra sig.
Vid fullmäktigemöte har följande personer rätt att närvara och 
rätt att yttra sig. 
De har ej rätt att delta i beslut, men har rätt att i protokollet få 
antecknat en mot beslut avvikande mening. 

- Ledamot och suppleant av SKK:s Centralstyrelse eller annan 
av Centralstyrelsen utsedd person. 
- Ledamot och suppleant i SSRK:s huvudstyrelse. 
- Av fullmäktige vald ordförande för fullmäktigemötet. 
- Av fullmäktige valda revisorer och revisorsuppleanter. 
- Av fullmäktige valda ledamöter i valberedningen. Är någon 
av ovannämnda personer vald delegat gäller för denne 
samma som för annan vald delegat.

Mom. 8 Motioner och ärenden 
Motion som region eller medlem önskar få behandlad vid 
ordinarie fullmäktigemöte ska skriftligen avlämnas till styrelsen 
senast 1 oktober året innan fullmäktigemötet. 
Styrelsen ska tillse att motionen publiceras i medlemstidnin-
gen Labradoren samt med eget yttrande överlämna motionen 
till fullmäktigemötet. Väcks vid ordinarie fullmäktigemöte 
förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som 
stadgas ovan kan, om fullmäktigemötet så beslutar, ärendet 
tas upp till behandling men inte till beslut. 
Vid extra fullmäktigemöte får till avgörande endast upptas 
ärende som angetts i kallelsen.
Mom. 9 Kostnader
Klubben svarar för kostnader gällande resa och den förtäring 
som erbjuds under mötet för delegat vid ordinarie och extra 
fullmäktige. Resan ska företas på för klubben billigast möjliga 
sätt och i enlighet med direktiv från huvudstyrelsen.
Regionen svarar för samtliga kostnader för suppleant, som inte 
behöver tjänstgöra vid ordinarie eller extra fullmäktige. 
Klubben svarar för samtliga kostnader för övriga angivna 
personer enligt § 7 mom. 7 vid ordinarie och extra fullmäktige 
SSRK och SKK svarar var och en för kostnader för sina utsedda 
representanter. 
Är någon av dessa vald delegat gäller för denne samma som 
för annan vald delegat. 
Klubben svarar för lokalkostnaderna.

§ 8 STYRELSE 
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en vid 
fullmäktigemötet vald huvudstyrelse, i dessa stadgar kallad 
styrelsen.
Mom. 1 Styrelsens organisation Styrelsen består av ord-
förande, vice ordförande, fem övriga ordinarie ledamöter 
samt två suppleanter. 
Ordinarie fullmäktigemöte väljer ordförande för ett år, vice 
ordförande och övriga ledamöter för två år samt suppleanter 
för ett år. Vid varje ordinarie fullmäktige utses halva antalet 
ordinarie ledamöter. 
Suppleant har rätt att delta i styrelsens sammanträden med 
yttrande- och förslagsrätt. 
Suppleant har rösträtt om denne träder i ordinarie ledamots 
ställe och tjänstgör i den ordning fullmäktigemötet beslutat. 
Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast 
väljas den som är medlem i klubben. 
Styrelsen utser inom sig kassör samt inom eller utom sig 
sekreterare. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller 
flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yt-
tranderätt men inte rätt att delta i beslut. 
Styrelsen får inom sig utse arbetsutskott och inom eller utom 
sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av sty-
relsen angivna arbetsuppgifter. 
Styrelsen utser inom sig personer som var och en för sig eller i 
förening har rätt att teckna klubbens firma samt vem eller vilka 
som ska teckna klubbens bank- och plusgirokonton. 
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid 
förhinder för denne av vice ordföranden. 
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. 
Vid sammanträde ska protokoll föras. 
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och 
fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträ-
det. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta 
ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening 
som biträds av tjänstgörande ordförande.
Mom. 2 Styrelsens åligganden 
Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och SSRK:s stadgar 
och i SKK:s stadgar bland annat

1. sköta klubbens angelägenheter i enlighet med dessa stad-
gar, SSRK:s stadgar samt SKK:s stadgar
2. ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av SSRK och 
SKK upprättade riktlinjer
3. föra noggranna räkenskaper över klubbens intäkter och 
kostnader samt förvalta dess tillgångar
4. ansvara för klubbens arkiv och korrespondens
5. verkställa av fullmäktigemötet fattade beslut
6. följa de anvisningar som lämnas av SSRK
7. avge yttrande över av SSRK:s huvudstyrelse till klubben 
hänskjutna ärenden
8. senast sju veckor före ordinarie fullmäktigemöte lämna 
styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med ba-
lans- och resultaträkning till revisorerna
9. avge verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- 
och resultaträkning samt redogörelse över arbetet med 
avelsfrågor vid ordinarie fullmäktigemöte
10. bereda ärenden som ska behandlas av fullmäktigemötet
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11. upprätta förslag till verksamhetsplan samt budgetförslag 
för kommande verksamhetsperiod
12. senast en månad efter ordinarie fullmäktigemöte lämna 
uppgift till SSRK om styrelsens sammansättning och om 
viktigare funktioner utanför styrelsen
13. vid behov lägga motioner till SSRK:s fullmäktigemöte
14. utse delegater till SSRK:s fullmäktigemöte.

§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION 
Klubbens räkenskaper ska årligen per den 31 december sam-
manställas i ett bokslut. 
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvalt-
ning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av 
fullmäktigemötet utsedda revisorerna. 
Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med 
ett år menas tiden från det fullmäktigemöte då val skett till och 
med det därpå kommande ordinarie fullmäktigemötet. 
Klubbens räkenskaper ska tillsammans med verksamhets-
berättelse överlämnas till revisorerna senast sju (7) veckor 
före ordinarie fullmäktigemöte. Revisorernas berättelse ska 
vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före ordinarie 
fullmäktigemöte. 
Ordinarie revisorer ska tillställas protokoll från styrelsens sam-
manträden. 
När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få 
närvara vid styrelsens sammanträden.

§ 10 VALBEREDNING 
Av fullmäktigemötet utsedd valberedning ska förbereda de val 
som stadgemässigt ska ske vid ordinarie fullmäktigemöte. 
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammank-
allande. 
Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för 
övriga två år. 
Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje 
fullmäktigemöte. 
Efter beslut från styrelsen ska valberedningen beredas tillfälle 
att närvara vid styrelsesammanträde.
Sammankallande ska tillställas protokoll från styrelsens sam-
manträden.

§ 11 PROTOKOLL 
Protokoll ska föras vid fullmäktigemöte samt vid styrelsens 
sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som be-
handlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av 
tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare. 
Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar t.ex. genom 
publicering på hemsida eller genom att medlem kan rekvirera 
dessa mot ersättande av uppkomna kostnader. 
Styrelsen avgör om protokoll ska publiceras på klubbens hem-
sida. 
Protokollen ska tillställas styrelsen, regionernas styrelser, klub-
bens ordinarie revisorer, sammankallande i valberedningen 
samt SSRK:s huvudstyrelse. 
Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 DISCIPLINÄRENDEN 
För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKK:s 
stadgar.

§ 13 FORCE MAJEURE 
Om LRK på grund av omständighet som den inte kunnat råda 
över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, 
eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller li-
knande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom 
sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig 
att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evene-mang. 
LRK har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som 
inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av up-
pkomna kostnader. 
LRK:s beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. 
På motsvarande sätt har LRK rätt att begära betalning av avgift 
för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt 
avgiften. 
Labrador Retrieverklubben svarar inte för skador eller direkta 
eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av 
icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald eller 
funktionär inom LRK som fattat beslut om sådant evenemang, 
svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 STADGEÄNDRING 
Förslag till ändring av dessa stadgar ska senast 1 oktober året 
innan ordinarie fullmäktigemöte , inges av region till styrelsen, 
som till fullmäktigemötet avger yttrande över förslaget.
Beslut om ändring av stadgarna fattas av fullmäktigemötet. 
För sådant beslut krävs antingen att det biträds av två tredje-
delar av delegaterna vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller att 
likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra 
följande fullmäktigemöten varav minst ett ska vara ordinarie. 
LRK:s stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SSRK:s 
huvudstyrelse.

§ 15 VILANDEFÖRKLARING ELLER  
UPPLÖSNING AV LABRADOR  
RETRIEVERKLUBBEN 
SSRK:s huvudstyrelse fattar beslut om att LRK ska vilandeförk-
laras eller upplösas efter begäran från LRK:s fullmäktige-möte. 
För att en sådan begäran ska vara giltig ska beslut om detta 
fattas av två på varandra följande fullmäktigemöten med minst 
en månads mellanrum, varav minst ett ordinarie, och på det 
senare ska fullmäktigemötet ha biträtts av minst tre fjärde- 
delar av de röstande. 
Upplöses eller vilandeförklaras LRK som medlemsorganisation 
i SSRK ska LRK:s tillgångar och arkiv överlämnas till SSRK att 
användas på sätt som LRK:s sista fullmäktigemötet beslutar i 
enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 
(§ 1 och § 2).

l l l l l
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