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Kallelse till

LABRADOR-

FULLMÄKTIGE 2022
Datum: Söndagen den 20 mars
Plats: Scandic hotel,
Upplands Väsby

Hotellvägen 1, 194 35 Upplands Väsby
Tid: Mötet börjar kl. 10.00 och beräknas vara
avslutat senast kl. 15.00
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 Anders Dillström
tel. 076-548 88 10
Vice ordförande Bo Norling
tel. 0708-775 337
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Deltagarförteckning
DELEGATER
1. Västerbotten
2. Mittlabben
3. Västmanland
4. Västmanland
5. Östra
6. Östra
7. Östra
8. Östra
9. Sörmland
10. Sörmland
11. Värmland
12. Värmland
13. Labväst
14. Labväst
15. Labväst
16. Labväst
17. Skaraborg
18. Skaraborg
19. Östergötland
20. Östergötland
21. Småland
22. Småland
23. Skåne
24. Skåne

HUVUDSTYRELSE
1 delegat
Anders Hallgren
Maria Grind
Eva Danneby
Jennie Winberg
Gun Andersson
Ulla Algren
Håkan Barklund
1 delegat
1 delegat
Ulrica Briving Samuelsson
Annelie Claesson
Peter Andersson
Solveig Wahlström
Joline Nersäter
Amanda Einmaa
Jane Geismar
Inger Aamodt
Anne Dagbäck-Printz
Ewelina Järfalk
Anne Bengtsson
Anders Bengtsson
1 delegat
1 delegat

25. Anders Dillström
26. Bo Norling
27. Jan Garp
28. Lena Karlsson
29. Jeanette Nordgren
30. Eva Zetterdahl
31. Ulrika Hellman
32. Ingegerd Wikström, suppleant
33. Ulla-Britt Östman, suppleant

INBJUDNA
34. Lars Lindgren, revisor
35. Monica Damell Modin, valberedning
36. Marita Björling, klubbens webplats
37. Jessica Björling Brännlund, redaktör

ÖVRIGA ANMÄLDA
38. Lars Ramberg, mötesordförande
39. Jörgen Norrblom, vice mötesordförande

ÖVRIGA DELTAGARE
40. Elisabeth Lundin, Mittlabben, suppleant
41. Ann Nygårds, Västmanland, suppleant
42. Ylva Gavell-Söderström,
Värmland, Örebro, suppleant
43. Peter Samuelsson,
Värmland, Örebro, suppleant
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Förslag till arbets- och beslutsordning
Yttranden
Varje delegat upptagen i röstlängd äger rätt att
yttra 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 närvarande delegat har en röst. Fullmaktsröstning
är inte tillåten.

Motioner
Vid behandling av motioner kommer ordet att
ges i tur och ordning till: styrelsen, motionären,
fullmäktigedelegater (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 ordföranden lagda förslag. Sedan ordföranden redovisat förslagen och ställt frågan till
mötet om de kan anses rätt uppfattade, föreslår
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ordföranden propositionsordning 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 propositionsordning, 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 propositionsordning, 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 votering/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
röstberättigad 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
fullmäktigedelegat?
Att bli utsedd som fullmäktigedelegat för sin
region 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-organisationen. En delegat är inte på
fullmäktige för att bevaka sin egen regions intressen, utan för att ta ansvar för helheten för
Labrador Retrieverklubben. Det är därför av yttersta vikt att alla delegater är pålästa i alla frågor som ska behandlas av fullmäktige. Om man
som enskild delegat känner att 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 Norrbotten
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 förankrat
sina ställningstaganden bland delegatkolleger
från samma region, sin regionstyrelse och - vid
principiellt viktiga frågor - även direkt hos medlemmar i regionen. Detta eftersom man som
fullmäktigedelegat 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 fullmäktigedelegat.

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 ”Förenings-teknik” av Jan Wigdell.
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Förslag till dagordning
1.

Mötets öppnande

2.

Fastställande av röstlängden

3.

Val av ordförande + vice för fullmäktigemötet

4.

Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet

5.

Val av två protokolljusterare som tillsammans med mötesordföranden ska justera
protokollet

6.

Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat enligt stadgans § 7,
mom 7

7.

Beslut om arbets- och beslutsordning vid mötet

8.

Fråga om fullmäktigedeltagarna blivit stadgeenligt kallade

9.

Fastställande av dagordningen

10.

Beslut att utse en grupp på tre personer,som ges i uppdrag att förbereda val av
valberedning

11.

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse

12.

Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2021 samt beslut om hur
uppkommet resultat ska disponeras

13.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

14.

Presentation av och beslut om styrelsens förslag till:
a)

erksamhetsplan för 2022

b)

Medlemsavgifter för år 2024

c)

Budget för år 2022 och rambudget för år 2023

d)

Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer

15.

Val av ordförande på 1 år, val av tre ordinarie ledamöter på 2 år,
val av 2 suppleanter på 1 år samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

16.

Val av 2 revisorer på 1 år samt 2 revisorssuppleanter på 1 år

17.

Val av valberedning
En ledamot tillika sammankallande på 1 år samt en ledamot på 2 år

18.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15

19.

Ärenden väckta av huvudstyrelse, regioner och medlemmar
Proposition ang. höjning av regionbidraget.
Inga motioner har inkommit.

20.

Övriga frågor

21.

Mötets avslutande
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Huvudstyrelse
och övriga klubbfunktionärer
Ordinarie ledamöter i HS		

Innehar mandat till

Ordförande

Anders Dillström

2022

Vice ordförande/kassör

Bo Norling

2023

Sekreterare

Jan Garp

2022

Avelsansvarig

Lena Karlsson

2023

Jaktansvarig

Jeanette Nordgren

2023

Utställning/exteriöransvarig

Eva Zetterdahl

2022

Informationsansvarig

Ulrika Hellman

2022

Ansvarig f. frågor ang. mentalitet 1

Ingegerd Wikström

2022

Utbildningsansvarig 2

Ulla-Britt Östman

2022

Suppleanter

Revisorer
Ninni Ericsson
Lars Lindgren
Revisorssuppleanter
Göran Assarsson
Barbro Schmidt
Valberedning
Monica Damell Modin, sammankallande
Margaretha Larsson
Katarina Ramberg
Ansvarig utgivare för Labradoren och hemsidan
Anders Dillström
Redaktör för Labradoren
Jessica Björling Brännlund
Webbmaster
Marita Björling

Kansli
Solveig Gyring, adjungerad till styrelsen
Ras- och valpinformatörer
Kristina Berghänel
Solveig Gyring
IT-ansvarig
Ulrika Hellman
Ansvarig för Facebook-sidan
Ulrika Hellman
Föreningstekniska frågor
Lars Ramberg, adjungerad till styrelsen
Medlemsregister/hantering
Margot Engström, adjungerad till styrelsen
Regionrådgivare
Marita Björling, adjungerad till styrelsen
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FIRMATECKNARE
Vid styrelsens konstituerande möte 2020-05-16
beslöts att Anders Dillström och Bo Norling var
för sig ska teckna klubbens firma. Anders Dillström 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 ska ha tillgång till klubbens tjänst
E-redovisning hos Nordea/Plusgirot.
Styrelsen beslöt vid samma tillfälle att Bo Norling ensam innehar attesträtt när det gäller fakturor. Därutöver beslöts att ge Anders Dillström
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 ARBETSGRUPPER
Utställningskommitté
Eva Zetterdahl, sammankallande
Ulrika Henriksson
Gizella Holstenson
Katarina Ramberg
Utställningskommittén har under året haft telefonmöten samt löpande telefon- och mailkontakter.
Utbildningskommitté
Ulla-Britt Östman, sammankallande
Lotta Larsson
Ellinore Månsson
Kommittén har under året haft löpande telefonoch mailkontakter.
Jaktkommitté
Jeanette Nordgren, sammankallande
Anders Hallgren
Willy Gustafsson
Jaktkommittén har under året haft
mail- och telefonkontakter.
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löpande

Avelskommitté
Lena Karlsson, sammankallande
Eva Lysén Hedvall
Anita Norrblom
Ingegerd Wikström
Avelskommittén har under året haft tre fysiska
möten och ett telefonmöte samt kontakter via
sociala medier.
Redaktionskommitté
Monica Damell Modin, sammankallande
Katarina Ramberg
Marita Björling
Camilla Kretz
Bitte Sundin
Redaktionskommittén har under året haft fyra
telefonmöten samt löpande telefon- och mailkontakter.

MÖTEN
Huvudstyrelsen
Föregående styrelse hade fram till fullmäktige i
maj 2020 två protokollförda möten, varav ett fysiskt möte och ett telefonmöte, Den styrelse som
valdes av 2020 års digitalt genomförda fullmäktigemöte den 16 maj har haft sex möten, varav
ett konstituerande möte per telefon, ett fysiskt
möte samt fyra telefonmöten.
Regionträffen
Den planerade regionträffen som skulle ha hållits i samband med Labradorfullmäktige kunde
inte genomföras på grund av covid-19-pandemin.
Informationsmöte med Agria och Royal Canin
Anders Dillström har haft löpande kontakter
med Agria och Royal Canin angående pågående och kommande avtal samt kommande aktiviteter.
SSRK:s Representantskapsmöte
På grund av covid-19-pandemin ställdes Representantskapsmötet in.
SSRK:s Funktionärsträff
På grund av pandemin ställdes även Funktionärsträffen in.

Verksamhetsberättelse 2021
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
telefontider.
Sedan år 2017 arkiveras alla äldre handlingar
hos Örebro-Västmanlands regionarkiv i Arboga.

Ekonomi
Klubbens ekonomi har under året följts upp av
styrelsen genom sedvanliga månatliga balansoch resultatrapporter. Årets överskott är till stor
del en effekt av Corona-pandemin. Klubben har
ökat medlemsantalet betydligt samtidigt som
stora delar av verksamheten tvingats ligga nere,
framför allt under första halvåret.
Glädjande nog har Club Show och två A-prov
kunnat genomförs, liksom WT-mästerskapet.
Många fysiska möten har ersatts av digitala
möten, vilket inneburet lägre kostnader än planerat. Årets resultat på 222 050 kr planerar nu
styrelsen att använda för att på olika sätt stödja
regionernas arbete kommande år, bland annat
föreslås vid fullmäktige 2022 att regionbidragen
höjs.

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 2021/2022 hade klubben 4.016
medlemmar, vilket är en ökning med 190 medlemmar från föregående årsskifte.
Av medlemmarna är 295 familjemedlemmar
samt 18 hedersmedlemmar.

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 594 kullar på SKK,
(4116 hundar). Av dessa har 8 kullar hänvisats
via LRK:s hemsida. 12 hundar har omplacerats
via hemsidan.

Ras-/valpinformatörer
Klubben har under året haft två ras/valpinformatörer. Uppdraget innebär att informera presumtiva hundköpare om rasen.

Information
Hemsidan
Klubbens senaste hemsida publicerades för tre
år sedan, i slutet av januari 2019. Antal besökare
på hemsidan under hela 2021 uppgick till 272
681 st. Vi har flera hundra besökare varje dag
på vår fina hemsida som webbansvarige sköter
exemplariskt.
Man ser en höjd av besökare första kvartalet av
2021 på hemsidan. Besökssiffran överstiger 1000
besökare nästan varje dag under januari månad.
Lägst besökare har vi på julafton, 398 st.
Fortfarande förekommer sporadiska påpekanden från besökare, att hela sidan inte syns, men
då handlar det om den egna datorns inställningar, inte hemsidans.
Verksamhetsåret 2021 har varit ytterligare ett
år i historiskt epidemisk synvinkel, där pandemin
covid-19 härjat över hela världen och fortfarande gör det i skrivande stund, januari 2022. Verksamheten i de allra flesta föreningar har legat
nere och på Labradorklubbens facebook samt
hemsida har uppdateringar inte varit lika frekventa som under tidigare år. Under hösten 2021
genomfördes en del arrangemang för Labradorklubben då SKK lättade på restriktionerna. Träningsjaktprov, RAS-Konferens och två stycken
A-prov. Som respektive ansvarig kommer berätta
mera om längre fram i verksamhetsberättelsen.
Sen har det givet handlat om uppdateringarna
med inställda arrangemang, varningsföreskrifter
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om smittoläget från SKK och myndigheter samt
utläggning av styrelseprotokoll, påminnelser om
manusstopp etc.
Webbadministratör för vår fina hemsida har
Marita Björling varit administratör över. Sidorna
med valpar, omplaceringar och uppfödare har
Margot Engström hanterat.
Facebook
Vid årets utgång hade Facebooksidan 4 228
gilla-markeringar, vilket är en ökning med 11%
jämfört med 2020. Ulrika Hellman har varit
administratör.
Regionbrev
Två regionbrev har under året skickats ut från
huvudstyrelsen till regionerna. Målet är att regionerna skall få fyra regionbrev fördelade under
året men så har inte fallet varit i år. Det beror
delvis på den mänskliga faktorn tyvärr samt något mindre information att delge regionerna.
Labradoren
Medlemstidningen Labradoren har utkommit
med fyra nummer. Antalet sidor uppgick till
269.
Redaktionskommittén svarar tillsammans
med redaktören för att Labradoren är en intresseväckande, informativ, faktabaserad och underhållande medlemstidning.
Redaktionskommittén har vid regelbundet
återkommande redaktionsmöten planerat tidningens innehåll, kommit med idéer till reportage och artiklar, föreslagit och kontaktat
lämpliga skribenter till artiklar som kommittémedlemmarna inte själva skriver, skrivit egna
artiklar och gjort intervjuer. Kommittén har bevakat evenemang med anknytning till klubbens
verksamhet och sett till att aktuella annonser
och annat material kommit in till redaktören i
god tid före manusstopp. Korrekturläsning har
utförts av Monica Damell Modin, Ordförande
samt informationsansvarig i HS.
My Dog 2021
På grund av covid-19 pandemin ställdes My Dog
in.
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Stockholm Hundmässa 2021
På grund av covid-19 pandemin ställdes Stockholm Hundmässa in.
Medlemskap
Klubben har under året varit medlem i Norsk
Kennel Klub/Norsk Retrieverklub samt Dansk
Kennel Klub. Klubben har dock avslutat medlemsskapet i Svenska Jägareförbundet.

Utbildningsverksamhet
Utbildningskommittén har under året haft ett
antal telefonmöten för att arbeta med planeringen av bland annat träningslägret på Väla.
Kommittén hade planer på mer utbildning men
det gick tyvärr inte att genomföra pga pandemin. Vi hoppas att vi kan genomföra mer under
2022.
Träningsläger i Väla
Välalägret kunde genomföras trots rådande pandemi. Lägret samlade 17 deltagare med medföljande hundar. Instruktörer var Tina Jansson och
Ulla-Britt Östman, som gick in som reserv för
den danska domaren som inte hade möjlighet
att deltaga på årets läger.
Instruktörsutbildning
En Instruktörsutbildning som startade under
hösten 2020 med 5 deltagare avslutades under
våren 2021 med 4 nya instruktörer.
Provledarutbildning
Klubben startade en provledarutbildning men
den kunde inte genomföras som tänkt. Klubben
fick en färdigutbildad provledare.

Avelsverksamhet
Information och rådgivning
Avelskommittén har under året funnits till
hands för att svara på frågor som ställts av våra
medlemmar. Frågorna har varit av skiftande karaktär och berört både sjukdomar och avelsfrågor från såväl tikägare som hanhundsägare. Frågorna har ställts både via telefon och mail, men
också via sociala media. Frågeställarna har fått
information om både LRK:s avelsrekommendationer och SKK:s grundregler. Frågorna rörande
sjukdomar har i första hand handlat om ögon-

diagnoser men även om röntgen av höfter och
armbågar. Målet har varit att besvara alla frågor
så snart som möjligt.
Medlemmar ur avelskommittén har deltagit i
SKK:s och SSRK:s konferenser under året.
RAS-konferens
I november genomfördes RAS-konferensen
med närmare 50 deltagare. Konferensen blev
mycket lyckad med bra diskussioner utifrån föredragshållarnas olika ämnen. Ett önskemål var
att hålla liknande konferenser regelbundet.
Genetisk variation
Strategin som hör till målen i RAS är att LRK
rekommenderar att en hanhund inte bör ha
fler avkommor än 10 % av den genomsnittliga
årsregistreringen, dvs ca 300 avkommor, under
sin verksamma tid. Rasens genomsnittliga inavelsgrad för 2021 var 0,6 %.
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 tre fysiska möten under året. Därutöver har avelskommittén haft
kontakt via sociala media vid ett flertal tillfällen.
Diskussionerna har gällt bl.a. ABCA4, andra
sjukdomar, den kommande RAS-konferensen,
revideringen av RAS samt hälsoenkäten som ska
skickas ut under 2022 till ägare av hundar födda
2017.

Hälsa
Kartläggning av och information om sjukdomar
och defekter
Det har varit få inrapporterade fall om sjukdomar och defekter även i år.
Gentestade hundar PRA/prcd-2021
Hereditärt fria............................................... 352
Fria (Clear)...................................................... 50
Anlagsbärare (Carrier)..................................... 7

Stargardt-PRA
På labrador.nu finns uppgifter på de hundar
som i dagsläget är DNA-testade.
Hereditärt fria................................................860
Fria ( Clear)....................................................245
Anlagsbärare (Carrier)....................................53
Sjuk (Affected)...................................................8
Mentalitet/Funktion
Under året har klubben arbetat vidare med att inspirera labradorägare och uppfödare att genomföra BPH med sina hundar. Samtidigt har klubben arbetat för att öka intresset för att genomföra
funktionsbeskrivning, FB-R. I samband med RAS
föreläste Barbro Rydén om labradorernas beteende och personlighet och Gunilla Lefwerth om
deras funktion. Båda föreläsningarna väckte stort
intresse hos deltagarna.

Utställningsverksamhet
Utställningskommitténs arbete
Utställningskommittén har kontinuerligt inkommit med aktuellt material till medlemstidningen Labradoren, såsom uppdateringar av
regelverk rörande exteriör/utställning, den
återkommande utställningskrönikan samt utställningsresultat från officiella utställningar
under året.
Reportage som rör exteriör- och utställningsverksamheten har publicerats 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 eller när utställningar har ställts in.
Utställningsresultat har efter hand publicerats i Labradoren, så snart de kommit in till utställningsansvarig.
Sedan år 2014 har kommittén arbetat med
att samla in data för att sammanställa viss statistik för utställningsåret. Denna statistik redovisas årligen, dels i fullmäktigehandlingarna,
dels i nummer 1 av Labradoren. För året 2021
kommer denna statistik inte att kunna redovisas
på samma sätt, eftersom det endast har varit en
handfull utställningar.
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Domaransökningar och auktorisationer
Kommittén/huvudstyrelsen har under året
inte tagit ställning till några ansökningar till utbildning på labrador retriever, vilket beror på
rådande pandemin. Under år 2021 har Martin
Adner auktoriserats domare på vår ras.
Club Show 2021
LRK:s årliga officiella utställning, som arrangerades av region Östra flyttades fram till september och genomfördes på Ulriksdals Slott.
RESULTAT CLUB SHOW 2021
BIR, Best In Show BH-1 cert, championat
Ingmos Love
Äg. Åsa Iletorp, Stillingsön
BH-2 FI UCh J NO UCh Nord V-19 SE U(u)Ch
SE V-19 Wallwein’s Gemtree Bloodstone
Äg. Maritha Schmidt, Alingsås
BH-3, R-cert Blackhills Simply The Best For
Kroppsmarken
Äg. Katarina Ramberg, Tjönarp
BH-4 EUW-15 NO UCh Nord VV-19 SE U(u)Ch
SE VV-19 Ingmos Windsor
Äg. Lena Karlsson, Runhällen
BIM, BIS-reserv, BT-1 NO UCh SE U(u)Ch Lemonys Lime
Äg. Kari Henie, Norge
BT-2 C.I.E DK CH(U) FI UCh SE U(u)Ch SE
VCh Villa Orrnäsets Tina Turner
Äg. Cajsa Collitch, Tyresö
BT-3, cert Wallwein’s Rocking Horse
Äg. Maritha Schmidt, Alingsås
BT-4, R-cert Lemonys Orange Blossom
Äg. Kari Henie, Norge
BIS- Valp Wallwein’s Yann Chave Crozes
Äg. Maritha Schmidt, Alingsås
BIS Veteran EUW-15 NO UCh Nord VV-19
SE U(u)Ch SE VV-19 Ingmos Windsor
Äg. Lena Karlsson, Runhällen
BIS Jakt J Musical’s Shake Rattle And Roll
Äg. Susanne Rehlin, Öresundsbro
LRK gratulerar vinnarna!
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Club Show 2022, 2023 och 2024
Club Show 2022 arrangeras av region Skåne. Utställningsansvarig har haft regelbunden kontakt
med regionen.
Club Show 2023 kommer att arrangeras av region Östergötland. Avtal med domarna beräknas vara klara under början av 2022.
Club Show 2024 kommer att arrangeras av region Skaraborg.
Anatomi- och bedömningskurs med fokusering
på labrador retriever
Under 2021 anordnades ingen anatomi- och bedömningskurs pga av pandemin.

Jaktprovsverksamhet
Jaktkommittén
Jaktkommittén har varit rådgivande i jaktliga
frågor. Under år 2021 har kommittén löpande
informerat och bistått med råd angående jaktprovsarrangemang. Kommittén har, under år
2021, lämnat underlag till styrelsen för utlåtande angående det förslag om stambokförda WT
som behandlades på SSRK:s fullmäktige 2021.
Särskilda B-prov
Under hösten anordnade LRK:s regioner sex
särskilda B-prov i Nkl och Ökl. Region Östra arrangerade tre prov, region Mittlabben ett prov
och region Östergötland två prov.
Ordinarie B-prov
LRK har rätt att arrangera ett ordinarie B-prov
per år, och tyvärr var det ingen region som tog
på sig arrangemanget år 2021
Working Test-mästerskapet
WT-mästerskapet 2021 arrangerades av Labväst
och hölls vid Fegen i Halland. Vädrets makter
var gynnsamma och dagen bjöd på sol och en
tävling som flöt på i ett bra och jämnt tempo.
Vinnare i de tre klassenra var NKL: Icefyre Ylvas
Elisi med förare Annika Hernqvist, ÖKL: Mandylike’s Heartbreaker med förare Mia Skogström samt EKL: Fågelfinnarens Hot Ginger
med förare Sylvia Palmborg. Artikel samt vinnare har publicerats i Labradoren nr 4 2021.

Labradorklubbens A-prov
Glädjande nog kunde klubben under hösten
2021 anordna två A-prov. Klubbens första arrangemang var ett prov på änder den 28 augusti utanför Strängnäs. Dömde gjorde Sören
Swärdh, Willy Gustafsson, Andreas Josefsson
och Bitte Sjöblom. Utförligt reportage fanns att
läsa i Labradoren nr 4 2021.
Vårt andra prov som var på fasaner arrangerades den 1 november och även den här gången utanför Strängnäs. Dömde detta prov gjorde
Mats Närling, Åza Vikström, Kicki Pilenås och
Bitte Sjöblom.

Träningsjakt
Sista helgen i november anordnade Labradorklubben en träningsjakt på änder för sina
medlemmar. Åtta ekipage fick under en heldag
pröva sina hundars egenskaper och sina egna
jaktkunskaper. Alla ekipage hade hjälp av en
egen mentor som gav stöd och instruerade under pågående jakt. Dagen blev mycket lyckad
och uppskattad av deltagarna. Vi återkommer
med en ny träningsjakt under hösten 2022. Utförligt reportage finns att läsa i Labradoren nr
1 2022

Vinnare Labradorklubbens A-prov
28 augusti Strängnäs
1:a Willowridge Five by Five
Förare: Eddie Nilsson 1:a pris och CERT

Under de senaste åren har flera regioner haft
det svårt med rekrytering av funktionärer till
bland annat styrelsearbetet. Under året har två
regioner vilandeförklarats fram t.o.m. februari
2023.

1 november Strängnäs
1:a Ringlets Heron
Förare: Lars Finne 1:a pris och CERT

Regionerna

LRK gratulerar vinnarna!

Styrelsen vill tacka alla medlemmar, funktionärer och sponsorer som på ett
eller annat sätt bidragit till klubbens verksamhet under 2021.
Styrelsen 2021 för Labrador retrieverklubben

Anders Dillström
Ordförande

Lena Karlsson
Ledamot

Bo Norling
Vice ordförande/kassör

Eva Zetterdahl
Ledamot

Ulrika Hellman
Ledamot

Jan Garp
Sekreterare

Jeanette Nordgren
Ledamot

Ingegerd Wikström Ulla-Britt Östman
Suppleant
Suppleant

Originalhandlingarna är underskrivna av styrelsen
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Bokslut Labrador retrieverklubben
LABRADOR RETRIEVERKLUBBEN
802402-2587

Resultaträkning

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31
Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-12-31
Perioden

Ackumulerat

977 256,16

977 256,16

77 433,00

77 433,00

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
3010 Medlemsavgifter
3011 Medlemsavgifter, valpköpare
3015 Försäljning
3030 Annonser

5 984,00

5 984,00

18 600,00

18 600,00

3031 Julannonser

24 500,00

24 500,00

3120 Utbildning

20 500,00

20 500,00

3340 Hemsidor, länkar
3480 Instruktörsutbildning

5 900,00

5 900,00

30 000,00

30 000,00

3481 Labradorläger

71 400,00

71 400,00

3500 A-prov

23 008,00

23 008,00

1 254 581,16

1 254 581,16

-2 559,00

-2 559,00

350,00

350,00

66 705,00

66 705,00

1 319 077,16

1 319 077,16

-243 588,57

-243 588,57

Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning
4990 Övriga kostnader
Aktiverat arbete för egen räkning
3850 Porto
Övriga rörelseintäkter
3920 Sponsring o bidrag

Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
4010 Labradoren
4019 Rasdata

-13 391,00

-13 391,00

-125 094,00

-125 094,00

4021 Avgift SSRK

-40 000,00

-40 000,00

4022 Webbhantering

-11 576,25

-11 576,25

4210 Styrelsemöten

-42 199,19

-42 199,19

4020 Medlemshantering

4215 Styrelsen övrigt
4220 Labradorfullmäktige/Regionträff
4240 Funktionärsträff SSRK
4455 Bidrag till regionerna
4460 Försäkring

-1 679,00

-1 679,00

-12 321,00

-12 321,00

-2 885,15

-2 885,15

-142 630,00

-142 630,00

-7 980,00

-7 980,00

4465 Regionerna, övrigt

-19 450,00

-19 450,00

4481 Labradorlägret

-74 184,00

-74 184,00

4500 A-prov

-77 810,75

-77 810,75

4910 Gåvor och bidrag
4911 LM/WT-mäst/Certutst/Aprov

-7 082,75

-7 082,75

-44 340,00

-44 340,00

-866 211,66

-866 211,66

-2 822,23

-2 822,23

Handelsvaror
4110 Avelskommitté
4111 Redaktionskommitté

-142,56

-142,56

-109 091,05

-109 091,05

4120 Utbildning o kurser

-20 003,00

-20 003,00

4130 Kansli

-17 550,00

-17 550,00

4115 RAS-konferens

4140 Exteriörkommitté
4900 Labradorfonden

-1 023,72

-1 023,72

-18 760,00

-18 760,00

-169 392,56

-169 392,56

Övriga externa kostnader
5700 Frakter och transporter

-790,00

-790,00

6211 Telefon o IT

-4 714,00

-4 714,00

6250 Porto

-4 154,00

-4 154,00
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Perioden

Ackumulerat

6390 Övr kostnader

-1 485,00

-1 485,00

6570 Bank o PG kostnader

-6 929,50

-6 929,50

-18 072,50

-18 072,50

-44 100,00

-44 100,00

Personalkostnader
7210 Löner

-7 264,00

-7 264,00

-51 364,00

-51 364,00

-1 105 040,72

-1 105 040,72

214 036,44

214 036,44

8 014,00

8 014,00

Resultat efter finansiella poster

222 050,44

222 050,44

Resultat före skatt

222 050,44

222 050,44

BERÄKNAT RESULTAT

222 050,44

222 050,44

222 050,44

222 050,44

7510 Arbetsgivaravgifter

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
8300 Ränteintäkter

Årets bokförda resultat
8999 Redovisat resultat

Utskrivet av Bo Norling 2022-02-03 14:06:44

Visma eEkonomi

Kommentarer och noter till bokslut 2021
Intäkter
Kontoslag
3010/3011 Medlemsavgifterna har glädjande
nog ökat även under detta år.
Kostnader
Kontoslag
4210
Färre styrelsemöten och bara två fysiska sådana ger lägre kostnad.
4220

Endast kostnader för digitalt möte.

4110 m.fl.

På grund av pandemin har inga fysiska kommittémöten genomförts.
Samtidigt låg aktivitet i kommittéerna.

4141

Exteriördomarkonferensen fick ställas in på grund av pandemin.

7210/7510 En del av lönekostnaderna avser
arvode för instruktörsutbildare och
A-provsdomare.
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LABRADOR RETRIEVERKLUBBEN
802402-2587

Balansräkning

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31
Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-12-31
Vid
periodens
början

Förändring

Vid
periodens
slut

2 800,00

-2 800,00

0,00

2,800.00

-2,800.00

0.00

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
1510 Kundfordran
Summa kortfristiga fordringar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank
626,00

-731,00

-105,00

246 165,53

31 128,48

277 294,01

1 057 768,74

-440 614,22

617 154,52

819 285,00

8 014,00

827 299,00

0,00

800 000,00

800 000,00

2 123 845,27

397 797,26

2 521 642,53

2,123,845.27

397,797.26

2,521,642.53

2 126 645,27

394 997,26

2 521 642,53

2 126 645,27

394 997,26

2 521 642,53

-1 437 201,20

-337 827,35

-1 775 028,55

-337 827,35

115 776,91

-222 050,44

-1 775 028,55

-222 050,44

-1 997 078,99

-204 513,27

-18 760,00

-223 273,27

-67 323,45

0,00

-67 323,45

-271 836,72

-18 760,00

-290 596,72

2141 Behållning Gutelabben

0,00

-102 861,91

-102 861,91

2142 Behållning region Norrlabben

0,00

-2 657,91

-2 657,91

0,00

-105 519,82

-105 519,82

-271 836,72

-124 279,82

-396 116,54

2440 Leverantörsskulder

-24 357,00

-41 513,00

-65 870,00

2441 Leverantörsskulder SSRK

-38 100,00

-1 740,00

-39 840,00

-62 457,00

-43 253,00

-105 710,00

1910 Kassa kansliet
1920 Nordeas PlusGiro
1930 Bank Swedbank, checkräkningskonto
1965 Fasträntekonto, Marginalen Bank
1970 Collector bank,faströntekonto

Summa övriga omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets början
2010 Eget kapital
Årets resultat
2019 Redovisat resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
2110 Labradorfonden
2135 ”Utveckling och utbildning för klubbens regioner

Övriga obeskattade reserver

Summa obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
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Vid
periodens
slut

Vid
periodens
början

Förändring

-16 600,00

16 600,00

0,00

-540,00

-1 500,00

-2 040,00

-17 140,00

15 100,00

-2 040,00

Övriga skulder
2499 Andra övriga kortfristiga skulder
2710 Personalens källskatt

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2940 Upplupna sociala avgifter
2990 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
BERÄKNAT RESULTAT
Utskrivet av Bo Norling 2022-02-03 14:05:28

-183,00

-511,00

-694,00

0,00

-20 003,00

-20 003,00

-183,00

-20 514,00

-20 697,00

-79 780,00

-48 667,00

-128 447,00

-2 126 645,27

-394 997,26

-2 521 642,53

0,00

0,00

0,00
Visma eEkonomi
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Styrelsens förslag till disposition av resultat räkenskapsåret 2021
Styrelsen föreslår Labrador retrieverklubbens
fullmäktige att vinsten för verksamhetsåret 2021
överförs till Balanserat resultat i ny räkning.

INVENTARIER KANSLI 2021
Dator HP 14
Skrivare/scanner Canon TS6350
Mobiltelefon Motorola
Bokhyllor IKEA Billy
Datorbord
Flaggor 3 st + 1 bordsflagga
Partytält 2 st
Utställningstält Royal 4 st
Rosenskålen
Margie Cairns trofé
Marinblå + gröna bordsdukar (lakan)
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Klubbartiklar
Stamtaleböcker 2018 76 st
Labradorhistoria 416 st
Raskompendium 225 st
Valpguider 1057 st
Jaktrosetter 16 blå 4 gula
Bildekaler otaliga
Broscher 500 + 111 slipsnålar
Jubileumskoppel (Jaktkoppel) många
Teckande kort många

Förslag till verksamhetsplan 2022
Avel
• Fortsätta att bevaka hälsoläget och mentaliteten inom rasen
• Fortsätta med utvärdering av inkomna resultat av BPH och FB-R
• Fortsätta att bevaka HD/ED-avläsningar
• Delta vid SKK:s temadagar
• Delta på SSRK:s avelskonferens
• Delta i SSRK:s funktionärsträf
• Påbörja revidering av RAS
• Skicka ut hälsoenkät till ägare av labradorer
födda 2017
• Stimulera hundägare och uppfödare att genomföra BPH och FB-R på sina hundar
• Kontinuerligt informera om avelsverksamheten i Labradoren, på hemsidan och Facebook-sidan
• Genomföra en medlemskonferens

Jakt
• Arrangera minst tio särskilda prov i minst
fyra regioner
• Arrangera ett ordinarie prov i alla klasser
• Arrangera ett officiellt A-prov elit
• Arrangera Träningsjakt riktad till medlemmar och funktionärer med jaktligt intresse i
våra regioner, som har få/inga möjligheter
att delta på jakt med hund
• Delta i SSRK:s funktionärsträff
• Delta i fortlöpande möten angående samarbete inom jaktlig verksamhet mellan SSRK
och rasklubbarna
• Kontinuerligt bidra med information om
jaktverksamheten i Labradoren, på hemsidan och Facebook-sidan.

Utställning/exteriör
• Region Skåne arrangerar Club Show 2022
den 21 maj på Hässleholmsgården i Hässleholm
• Fortsatt planering av Club Show 2023 tillsammans med region Östergötland
• Planering av Club Show 2024, som kommer
att arrangeras av region Skaraborg

• Information till samtliga regioner angående
värdskapet för Club Show 2025
• Fortsätta översynen av utställningsrelaterade
skrifter, såsom
a) LRK:s utställningspärm för Club Show
b) ”Riktlinjer för LRK:s ställningstagande 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
• Informera ansvariga i regionerna och vara
dem behjälpliga vid förestående arrangemang, såsom de inofficiella labradorutställningarna, Club Show samt LRK:s kurs Anatomi och bedömning med fokusering på
labrador retriever
• Verka för ökad kompetens hos exteriördomarkåren genom dialog och uppdaterad
information på hemsidan och i medlemstidningen Labradoren samt på sikt öka antalet
rasspecialister
• Delta i SSRK:s funktionärsträff

Utbildning
• Anordna instruktörsutbildning på flera platser i landet
• Anordna provledarutbildning under våren
2022
• Utvärdera utbildningar som genomförs i
LRK:s regi
• Samarbeta med SKK och SSRK för utbildning av funktionärer
• Starta uppdatering av instruktörer som inte
arbetat på länge eller som har utbildning
från annan klubb eller område
• Arrangera labradorläger med inriktning på
nybörjarklass samt fortsättning för dom som
deltog år 2021
• Kontinuerligt informera om utbildningsverksamheten i Labradoren, på hemsidan och på
Facebook-sidan
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• Delta i SSRK:s funktionärsträff
• Främja kontakten med medlemmarna i syfte
att utveckla utbildningsverksamheten.

Förslag till medlemsavgifter
för år 2024

Mentalitet/Funktion

Enligt beslut av Labradorfullmäktige 2020 ska
medlemsavgifterna för år 2022 vara oförändrade.

•

Vi fortsätter stimulera hundägare och uppfödare att genomföra BPH och FB-R på sina
hundar.

Information
• Medverka med rasklubbsmonter vid Stockholm Hundmässa i december
• Medlemstidningen Labradoren ska utkomma med fyra nummer
• Hemsidan ska fortsätta att vara en lättillgänglig och aktuell informationskälla
• Uppdatera Facebook-sidan med kontinuerlig information
• Se över behov av att synas på andra sociala
medier.

Klubben
• 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
• Fortsätta arbetet med arkivering av äldre
handlingar
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Styrelsen föreslår att även medlemsavgifterna
för år 2024 blir oförändrade.

Rese- och traktamentsbestämmelser
Huvudstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa följande bestämmelser för styrelseledamöter,
revisorer, valberedning, fullmäktigeledamöter
och övriga funktionärer som styrelsen kallar:
• Vid resa med egen bil enligt statliga resebestämmelser 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.

LRK Budget/utfall
Budgetförslag 2022
LABRADOR RETRIEVERKLUBBEN
802402-2587

Rörelsens intäkter
3010 Medlemsavgifter
3011 Medlemsavgifter, valpköpare
3015 Försäljning
3030 Annonser
3031 Julannonser
3120 Utbildning
3341 Hemsidor, länkar
3480 Instruktörsutbildning
3481 Labradorläger
3500 A-prov
Delsumma
4990 Övriga kostnader

Budget
2021

Budget
2022

Rambudget
2023

977256
950000
77433
50000
5984
10000
18600
35000
24500
25000
20500
0
5900
4000
30000
48000
71400
80000
23008
20000
1254581 1222000

1 000 000
50 000
5 000
30 000
25 000
0
4000
36 000
72 000
10 000
1 232 000

1 000 000
50 000
5 000
30 000
25 000
0
4000
36 000
72 000
10 000
1 232 000

Resultat
2021

-2559

-5000

0

0

350

1000

1 000

1000

66705

65000

65 000

65 000

1319077 1283000

1 298 000

1 298 000

4010 Labradoren
4019 Rasdata
4020 Medlemshantering
4021 Avgift SSRK
4022 Webbhantering
4210 Styrelsemöten
4215 Styrelsen övrigt
4220 Labradorfullmäktige/Regionträff
4230 Fullmäktige SSRK / Repr möte
4240 Funktionärsträff SSRK
4455 Bidrag till regionerna
4460 Försäkring
4465 Regionerna, övrigt
4480 Instruktörsutbildning
4481 Labradorlägret
4500 A-prov
4910 Gåvor och bidrag
Hälsoenkät
Stamtavlebok
4911 LM/WT-mäst/Certutst/B-prov
Delsumma

-243589 -250000
-13391
-14000
-125094 -120000
-40000
-38000
-11577
-12000
-42199 -100000
-1679
-10000
-12321
-50000
0
-20000
-2885
-8000
-142630 -130000
-7980
-10000
-19450
-80000
0
-60000
-74184
-80000
-77810
-80000
-7083
-10000
0
0
0
0
-44340
-60000
-866212 -1132000

-270000
-14000
-130000
-40000
-15000
-120000
-10000
-170000
-6000
-5000
-170000
-8000
-20 000
-40000
-80000
-40000
-10000
-30000
-20000
-40000
-1238000

-280 000
-15 000
-140 000
-40 000
-15 000
-130 000
-10 000
-180 000
-20 000
-5 000
-170 000
-8000
-10 000
-40 000
-80 000
-45 000
-10 000
0
-20 000
-60 000
-1278000

4110 Avelskommitté
4115 RAS-konferens

-2822
-109091

-5000
0

-5000
0

3850 Porto
Övriga rörelseintäkter
3920 Sponsring o bidrag
Total intäkt
Rörelsens kostnader

-5000
-40000
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4111 Redaktionskommitté
4112 PR /Mässor
4120 Utbildning o kurser
4121 Utbildningskommitté
4130 Kansli
4140 Exteriörkommitté
4141 Exteriördomarkonferens
4900 Labradorfonden
Delsumma

-143
0
-20003
0
-17550
-1023
0
-18760
-169392

-2000
-15000
-120000
-5000
-20000
-8000
-30000
-19000
-264000

-3000
-10000
-50000
-5000
-15000
-8000
-30000
-20000
-146000

-3000
-20000
-50000
-5000
-15000
-8000
-30000
-20000
-156000

Övriga externa kostnader
5700 Frakter och transporter
6110 Kontorsmaterial
6150 Trycksaker
6211 Telefon o IT
6250 Porto
6390 Övr kostnader
6570 Bank o PG kostnader
Delsumma

-790
0
0
-4714
-4154
-1485
-6930
-18073

-1000
-1000
-20000
-4000
-2000
-5000
-10000
-43000

-1000
-1000
-10000
-5000
-3000
-5000
-10000
-35000

-1000
-1000
-10000
-5000
-3000
-5000
-10000
-35000

Personalkostnader
7210 Löner
7510 Arbetsgivaravgifter
Delsumma

-44100
-7264
-51364

-22000
-3000
-25000

-22000
-3000
-25000

-22000
-3000
-25000

-1105041 -1464000

-1444000

-1494000

Totalt Kostnader
8300 Ränteintäkter
RESULTAT

8014

8000

10000

12 000

222050

-173000

-136 000

-184 000

Kommentar:
Inäkterna kommer fortsatt att ligga på en högre nivå än tidigare år
Under 2022 och 2023 genomförs återigen ett A-prov
Budgeten innehåller en ökning av regionbidragen enligt Proposition till Fullmäktige 2022
Även 2022 genomförs en träningsjakt för oerfarna medlemmar
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Valberedningens förslag till
förtroendeposter 2022
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Anders Dillström
Bo Norling
Lena Karlsson
Jeanette Nordgren
Kari Sundqvist
Agnes Hellman
Ingegerd Wikström

Omval till 2023
Mandat till 2023
Mandat till 2023
Mandat till 2023
Nyval till 2024
Nyval till 2024
Nyval till 2024

Suppleant 1
Suppleant 2

Vakant tills vidare
Ulla-Britt Östman

Omval till 2023

Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Revisorssuppleant

Ninni Ericsson
Lars Lindgren
Barbro Schmidt
Göran Assarsson

Omval till 2023
Omval till 2023
Omval till 2023
Omval till 2023

Mötesordförande
Vice mötesordförande

Lars Ramberg
Jörgen Norrblom

Mandat till nästa LF
Mandat till nästa LF

Valberedningen för Labrador retrieverklubben
Strängnäs den 23 februari 2022

Monica Damell Modin
Sammankallande

Katarina Ramberg

Margaretha Larsson
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Proposition
Proposition angående höjd regionpeng
Bakgrund
Vi har nu haft två verksamhetsårmed mycket begränsad aktivitet för våra medlemmar på grund
av covidpandemin. Samtidigt har medlemsantalet glädjande nog ökat. Båda dessa omständigheter har medfört att klubben fått stora överskott under såväl 2020 som 2021.
Klubbens regioner är centrala för medlemmarnas möjligheter att aktivera sina hundar
tillsammans med andra hundägare. Samtidigt
är regionerna klubbens kanal som vänder sig direkt till medlemmarna. Det är därför av största
vikt att huvudstyrelsen ger bra förutsättningar
för och stöd till regionerna. När nu klubben har
en stabil soliditet bör därför det ekonomiska
stödet till regionerna öka. Huvudstyrelsen föreslår därför genom denna proposition att stödet
till regionerna fr.o.m. 2022 ska ökas väsentligt.
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Förslag
Huvudstyrelsen föreslår att det årliga stödet till
regionerna (regionpengen) från budgetåret
2022 och tills vidare ska vara
• Grundstöd (lika för alla) 8 000 kr (höjning
med 4 000 kr)
• Stöd per medlem i regionen 20 kr (höjning
med 5 kr).
Förslaget innebär att budgetposten för regionstöd ökar från 130 000 kr till 170 000 kr.
För huvudstyrelsen
Bo Norling
V ordf / kassör

Statistik avel
Registreringar 2017–2021
Antal reg/år
Tikar (varav importer)
Hanar (varav importer)
Totalt

2017
1 328 (60)
1 326 (40)
2 654 (100)

2018
1 322 (50)
1 345 (39)
2 667 (89)

2019
1 435 (31)
1 485 (52)
2 920 (83)

2020
1 571 (39)
1 630 (28)
3 201 (67)

2021
2 015 (36)
2 101 (34)
4 116 (70)

Höftledsdysplasi och armbågsledsdysplasi 2017-2021
Höftledsdysplasi
HD A och B
HD grad C
HD grad D
HD grad E
Antal röntgade
HD totalt
HD %
Armbågsledsdysplasi
Artros ua
Artros grad 1
Artros grad 2
Artros grad 3
Antal röntgade
Artros totalt
Artros %

2021
2020
2019
2018
2017
varav
varav
varav
varav
varav
Totalt jaktav- Totalt jaktav- Totalt jaktav- Totalt jaktav- Totalt jaktavlade
lade
lade
lade
lade
1709
756 1498
684 1427
609 1453
641 1355
634
300
105
274
97
259
83
232
89
278
100
67
18
46
17
60
11
40
19
66
15
12
5
7
3
6
3
9
2
10
7
2088
884 1825
801 1752
706 1734
751 1709
756
379
128
327
117
325
97
281
110
354
122
18,2
14,5
17,9
14,6
18,6
13,7 16,2
14,6
20,7
16,1
2021
2020
2019
2018
2017
varav
varav
varav
varav
varav
Totalt jaktav- Totalt jaktav- Totalt jaktav- Totalt jaktav- Totalt jaktavlade
lade
lade
lade
lade
1908
832 1661
750 1600
647 1570
700 1539
699
76
26
69
22
69
26
71
29
70
25
9
1
11
2
15
6
5
1
17
5
37
5
47
12
29
6
42
8
40
9
2030
864 1788
786 1713
685 1688
738 1666
738
122
32
127
36
113
38
118
38
127
39
6,0
3,7
7,1
4,6
6,6
5,5
7,0
5,1
7,6
5,3

Inavelsgrad 2017–2021
2017
Inavelsgrad

1%

2018
0,8 %

2019
0,8 %

2020
0,7 %

2021
0,6 %

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.

Inavelstrend 2017–2021
Fördelning parningar i %
Upp t.o.m. 6,25%
6,26% - 12,49%
12,5% - 24,99%
25% -

Kullar födda
2017
396
13
1
1

2018
376
12
1
1

2019
407
7
0
1

2020
464
6
1
0

2021
570
4
1
0
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Hane

Team Timberline Boss
Small Miracles Hefaistos
Annaloughan Ace
Copperbirch Lancelot
Atlantic's Out of The Blue to Peter
Hegnsager Great Gambler
Myway Gundogs James
Breamsdown Benjamin
Streamlight's Aquas Mr Bingley
Drumgoose Daredevil
Dawids Paradis Michelangelo
Aquador Ulv
Rondeus Vigorous Valentin
Elhid Van Dalen Gamemaster's Ego
Sjöbygårdens Scream and Shout
Catraz Riding Waves to Noelany
Peter's Gang Ransom Required
Brinkdal Conrad
Djurbergas Second Ess For Brave
Killyrudden Blueberry
Silversnipe Vectra
Twigg's Touch and Go
Labdom Nuthatch
Amazing Work Dexter
Silver Smithy Thinking of You

Regnr

SE11319/2015
SE56542/2017
SE11698/2017
SE30166/2018
AKCSS07312002
SE54994/2018
SE14910/2020
SE33031/2019
SE24165/2016
SE27793/2018
SE16152/2018
SE21607/2018
SE59460/2018
SE29238/2017
SE24734/2016
SE22714/2021
SE63372/2020
DK06160/2014
SE31255/2017
SE47498/2019
SE11193/2018
SE56093/2014
DK21508/2019
SE42013/2016
SE36743/2019

Hanhundar 2021

svart
svart
svart
svart
svart
gul
svart
gul
svart
gul
svart
svart
brun
gul
svart
brun
brun
brun
gul
brun
gul
gul
svart
gul
svart

Färg
20130611
20171017
20150502
20141212
20180607
20180517
20181110
20170527
20160329
20160306
20180220
20180320
20181202
20120827
20160307
20170525
20191030
20140401
20170405
20180722
20150214
20141029
20180401
20160701
20190601

Född

Jakt- Kullar Valpar Kullar Valpar
Kullar Valpar
Kullsnitt
avlad
%
%
2019
2019
totalt totalt
J
1,9
2,1
13
85
6,5
15
95
J
1,5
1,9
10
79
7,9
13
100
J
1,5
1,8
10
74
7,4
25
178
J
1,5
1,5
10
63
6,3
49
320
1,5
1,3
10
55
5,5
10
55
J
1,2
1,8
8
72
9,0
9
80
J
1,0
1,3
7
55
7,9
7
55
J
1,0
1,2
7
48
6,9
23
153
J
1,0
1,2
7
48
6,9
8
53
J
1,0
1,1
7
45
6,4
14
89
1,0
1,5
7
63
9,0
15
121
1,0
1,2
7
48
6,9
18
118
1,0
1,1
7
46
6,6
7
46
1,0
0,9
7
35
5,0
27
153
0,9
1,1
6
44
7,3
14
101
0,9
1,0
6
40
6,7
6
40
0,9
0,8
6
34
5,7
6
34
0,9
0,7
6
30
5,0
30
193
J
0,7
1,1
5
46
9,2
6
56
J
0,7
1,0
5
42
8,4
15
110
J
0,7
0,8
5
31
6,2
19
123
J
0,7
0,7
5
30
6,0
7
46
J
0,7
0,7
5
27
5,4
6
33
0,7
1,1
5
45
9,0
9
82
0,7
1,0
5
40
8,0
6
46

BPH och 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
2019 var det 194 labradorer som genomförde BPH och 72 labradorer som genomförde FB-R
2020 var det 235 labradorer som genomförde BPH och 57 labradorer som genomförde FB-R
2021 var det 304 labradorer som genomförde BPH och 101 labradorer som genomförde FB-R

Ögondiagnoser 2021
Diagnos
Entropion undre
Distichiasis
Vitreusprolaps
ögon uppföljning
öga ua
corneadystrofi
katarakt total
katarakt BP lindrig utbredning
katarakt BP måttlig utbredning
katarakt BP kraftig utbredning
katarakt ÖP lindrig utbredning
katarakt ÖP måttlig utbredning
katarakt ÖP kraftig utbredning
främre Y-sömskatarakt
Persisterande hyaloidkärl
PHTVL/PHPV grad I
PPM iris-iris lindrig
PPM IRIS-IRIS. MÅTTL
PRA generell
retinopati sannolikt ej ärftl
PRA-prcd DNA-testad anlagsb. B
PRA-prcd hereditärt fri
PRA-prcd DNA-testad fri A
övrig förändring synnerv
näthinneveck
multifokal RD
geografisk RD

Antal varav jaktavlade
1
0
14
10
2
1
1
0
754
330
2
0
1
1
17
8
2
1
1
1
35
16
3
2
1
1
36
14
1
0
1
1
11
6
1
0
1
1
6
3
7
5
351
241
55
39
1
1
6
1
6
3
3
0
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Statistik för utställningsåret 2021
Även om vi 2021 såg klart fler utställningar genomförda än 2020 så präglades även 2021 av
mestadels inställda utställningar med anledning
av pandemin, varför det inte heller detta år är av
värde att redovisa den sedvanliga jämförelsen av
utställningsstatistik 2021 jämfört mot tidigare år.
Under 2021 genomfördes 22 utställningar
för labrador; nio länsklubbsutställningar varav
tre internationella, fem Nordic Dog Show och
en nationell, samt tretton SSRK-utställningar.
• Vid 21 av utställningarna dömde nordiska domare; 19 svenska och två norska.
Den utomnordiska domaren vid återstående utställning kom från Serbien.

• Totalt 746 startande labradorer i officiell
klass vilket ger ett snitt på 34 labradorer
per utställning.
• 36 cert och 31 reserv-cert delades ut.
• 10 Nordic cert respektive 10 reserv
Nordic cert delades ut (5 hanar och 5 tikar vardera).
• Samtliga möjliga Cacib och reserv-cacib
delades ut (3 i vardera kön).
• 22 BIR delades ut och 21 BIM.

Exteriörbedömningar
Även 2021 arrangerades de under pandemin
införda enskilda exteriörbedömningar där hunden tilldelades ett kvalitetspris. Under 2021 genomförde 231 labradorer enskild exteriörbeTotalt antal starter, utställning samt
exteriörbedömning
Utdelade kvalitetspriser
Excellent
Very Good
Good
Sufficient
Disqualified
Cannot be judged

Utdelade CK

30 | Labradorfullmäktige 20 mars 2022

977

dömning fördelade på 73 tillfällen och 25 olika
domare. Endast svenska domare har anlitats för
de enskilda exteriörbedömningarna.

2021
varav 231
exteriörbedömning

634
267
51
16
4
5

64,9%
27,3%
5,2%
1,6%
0,4%
0,5%

277

% av
% av
total Excellent
28,4%
43,7%

324

2020
varav 46
exteriörbedömning

238
62
16
4
2
2

112

73,5%
19,1%
4,9%
1,2%
0,6%
0,6%
% av
total
34,6%

% av
Excellent
47,1%

2021
Excellent
Very good
Good
Sufficient
Disqualified
KEP

Utdelade CK

2020

2019

2017

2015

64,9%
27,3%
5,2%
1,6%
0,4%
0,5%

73,5%
19,1%
4,9%
1,2%
0,6%
0,6%

75,6%
20,9%
2,4%
0,5%
0,1%
0,5%

72,6%
22,6%
3,3%
0,7%
0,5%
0,3%

73,0%
22,3%
3,4%
0,7%
0,4%
0,2%

% av total
28,4%

% av total
34,6%

% av total
37,1%

% av total
35,7%

% av total
37,3%

Noterbart är att andelen CK och Excellent har
minskat 2021 medan Very Good märkbart har
ökat och Good och Sufficent har ökat något.
Svårt att dra några egentliga slutsatser då vi i nuläget inte kan särskilja starter på utställning från
exteriörbedömning vad gäller vilka kvalitetspriser som utdelats, men då vi ser att andelen

starter på exteriörbedömning ökade 2021 till
24% av totalen jämfört med 14% 2020 så kan en
tanke vara att det är andra individer som deltar
på exteriörbedömningar gentemot utställningar och att dessa individer kanske tilldelas lägre
kvalitetspris.

Championat
Under 2021 utfärdades åtta utställningschampionat varav sex var svenskägda och två utlandsägda.
Inga internationella utställningschampionat (C.I.E eller C.I.B) utfärdades för svenskägd
hund under 2021.

Antal

SE U(u)Ch
SE U(u)Ch
Svenskägd hund Utlandsägd hund
6
2
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Stadgar för Labrador retrieverklubben
Antagna vid Labrador Retrieverklubbens ordinarie
klubbmöte 2004-03-28 och fastställda av Svenska
Spaniel och Retrieverklubbens huvudstyrelse att gälla
fr.o.m. 2005-01-01. Reviderade vid Labrador Retrieverklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2008-03-2930 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 Retrieverklubben (SSRK).
LRK ska som sådan arbeta för SKK:s och medlemsorganisationernas gemensamma mål med
den i rasklubben ingående rasen, labrador retriever.
Utöver dessa stadgar gäller också SSRK:s stadgar samt i tillämpliga 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

32 | Labradorfullmäktige 20 mars 2022

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 Retrieverklubben - dess mål, organisation och arbetsformer
2. informera om labrador retrievern och dess
användningsområden
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 bevara 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
forskningsarbete
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. Fullmäk-

tigemötet kan, efter förslag från LRK:s styrelse
kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat
klubbens syften till hedersmedlem.

För delegater till fullmäktige: tiden från och
med det fullmäktigemöte till vilken delegaten
valts, till därpå kommande fullmäktigemöte.

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.

För andra personer som väljs enligt stadgarna:
Tiden från det fullmäktigemöte, vid vilket valet
skett, till och med nästkommande fullmäktigemöte eller till och med det fullmäktigemöte
som mandatperioden avser.

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 behörigt 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 anordnade verksamheter samt erhållande
av LRK:s publikationer.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie
fullmäktigemöte. Om flera personer i samma
hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. 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 MANDATPERIOD
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall
vara kalenderår. Med mandatperiod avses i
dessa stadgar:

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 delegaterna 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 fullmäktigemötet.
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 fullmäktigemöte ska vara
skriftligt och ställas till styrelsen samt innehålla
uppgift om det eller de ärenden som ska tas upp
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till behandling 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.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare,
som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet.

Mom. 3 Fullmäktigedelegater
Fullmäktigedelegater utses av klubbens regionstyrelser. Regionens medlemsantal per den 31
december året innan fullmäktigemötet, bestämmer antalet delegater enligt följande:

8. Fastställande av dagordningen.

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 representerar.
Valbar till fullmäktigedelegat är medlem som
under året fyller 16 år och som inte har fullmäktigemötets uppdrag som ledamot 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.

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än de i § 7 mom. 7 uppräknade.
7. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
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 styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer
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).

Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande
ärenden förekomma:

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna
14–16.

1. Mötets öppnande

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).

2. Fastställande av röstlängden.
3. Val av ordförande och vice ordförande för
fullmäktigemötet.
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid
mötet.
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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 röstning 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. Reservationen ska
dessutom lämnas i skriftlig form till mötesordföranden innan fullmäktigemötet förklaras avslutat.
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 inkommit 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
medlemstidningen 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.
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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.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice
ordföranden.

Är någon av dessa vald delegat gäller för denne
samma som för annan vald delegat.

Vid sammanträde ska protokoll föras.

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 ordförande, 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 yttranderätt 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 styrelsen 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.
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Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger
per kalenderår.
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är
kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. 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 stadgar, 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 balans- 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

11. upprätta förslag till verksamhetsplan samt
budgetförslag för kommande verksamhetsperiod

Efter beslut från styrelsen ska valberedningen
beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

12. senast en månad efter ordinarie fullmäktigemöte lämna uppgift till SSRK om styrelsens sammansättning och om viktigare
funktioner utanför styrelsen

Sammankallande ska tillställas protokoll från
styrelsens sammanträden.

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 sammanställas i ett bokslut.
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter
ska årligen granskas av de av fullmäktigemötet
utsedda revisorerna.

§ 11 PROTOKOLL
Protokoll ska föras vid fullmäktigemöte samt vid
styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats 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 hemsida.

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.

Protokollen ska tillställas styrelsen, regionernas
styrelser, klubbens ordinarie revisorer, sammankallande i valberedningen samt SSRK:s huvudstyrelse.

Klubbens räkenskaper ska tillsammans med
verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna senast sju (7) veckor före ordinarie fullmäktigemöte. Revisorernas berättelse ska vara
styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före
ordinarie fullmäktigemöte.

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

Ordinarie revisorer ska tillställas protokoll från
styrelsens sammanträden.

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
liknande omständigheter, inte kan genomföra
evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt
som planerats, är den inte skyldig att återbetala
erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
LRK har således rätt att behålla del av eller hela
den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

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 sammankallande.
Mandatperioden för sammankallande ska vara
ett år och för övriga två år.
Sammankallande samt en ledamot skall väljas
vid varje fullmäktigemöte.

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

§ 13 FORCE MAJEURE

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
Labradorfullmäktige 20 mars 2022 | 37

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 tredjedelar 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 vilandeförklaras eller upplösas efter begäran
från LRK:s fullmäktigemöte.
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 fjärdedelar 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).
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LRK:s CLUB SHOW
Ulriksdals Slott 11 september 2021
Best In Show

Ingmos Love
Äg Åsa Iletorp, Stillingsön
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