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Kallelse till
LABRADORFULLMÄKTIGE
2015

Datum: 28 - 29 mars
Plats: Scandic Upplands Väsby, Stockholm
Hotellvägen 1, 194 35 Stockholm
Tid: Mötet börjar kl. 13.00 på lördagen, fortsätter
kl. 9.00 på söndagen och avslutas cirka kl. 15.00.

Delegat och 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 eller är klubbens
revisor eller revisorssuppleant.

Kallelsen var införd i nr 4/2014 av Labradoren samt utskickad till regionerna den 22
december 2014 och till valberedningen och revisorerna den 16 januari 2015.
Information om datum och plats för Labradorfullmäktige 2015 lades även ut den 26
december på klubbens hemsida.
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Deltagarförteckning
Delegater

Inbjudna

1. Norrlabben

Margaretha Larsson

35. Agneta Olofsson, revisor

2. Västerbotten

Lina Lundmark

36. Kristina Berghänel, valberedning

3. Mittlabben

Marita Björling

37. Jan-Erik Ek, valberedning

4. Västmanland

Lena Karlsson

38. Peter Näsman, valberedning

5. Västmanland

Inger Bolin

39. Solveig Gyring, kansliet

6. Östra

Susanne Ekstedt

40. Camilla Kretz, redaktör Labradoren

7. Östra

Birgitta Knöppel

41. Representant Agria

8. Östra

Marilois Malmgård

9. Östra

Ulla Algren

Övriga anmälda

10. Sörmland

Margareta Dahl lördag

42. Sonja Larsson, suppl. Västerbotten

11. Ö-Labben

Carolina Dahlström lördag

43. Lars Ramberg, mötesordförande

12. Värmland

Lars-Göran Eriksson

44. Lars Olof Carlén, v. mötesordförande

13. Labväst

Peter Andersson

14. Labväst

Bo Norling

15. Labväst

Åsa Davidsson

16. Skaraborg

Lotta Larsson

17. Skaraborg

Catarina Olsson

18. Östergötland

Anne Dagbäck Printz

19. Östergötland

Ann-Marie Stamfeldt

20. Gotland

Lennart Eriksson

21. Småland

Annelie Ling Nilsson

22. Småland

Ewa Gunnarsson

23. Skåne

Jessica Söderberg

24. Skåne

Ellinore Månsson

25. Skåne

Sarah Thornberg

Huvudstyrelse
26. Dan Ericsson
27. Katarina Ramberg
28. Monica Damell Modin
29. Ninni Ericsson
30. Susanne Rehlin
31. Anders Hallgren
32. Annika Berntsson
33. Ulrica Briving Samuelsson, suppleant
34. Håkan Dahlin, 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 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 tilllåten.

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 ordföranden propo-
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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 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
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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 viljeyttring 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 ”Föreningsteknik” av Jan Wigdell.
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Förslag till DAGORDNING
1.
2.
3.
4.
5.

Mötets öppnande.
Fastställande av röstlängden.
Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet.
Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet.
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
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.
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 2014 samt beslut om hur uppkommet resultat
ska disponeras.
13.
Styrelsens rapport angående uppdrag från Labradorfullmäktige 2014.
14.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
15.
Presentation av och beslut om styrelsens förslag till:
a. Verksamhetsplan för år 2015.
b. Medlemsavgifter för år 2016 och 2017.
c. Budget för år 2015 och rambudget för 2016.
d. Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.
16.
Val av ordförande på 1 år, val av vice ordförande på 2 år, val av 2 ordinarie ledamöter på 2 år,
2 suppleanter på 1 år samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
17.
Val av två revisorer på 1 år samt två revisorssuppleanter på 1 år.
18.
Val av valberedning.
En ledamot tillika sammankallande på 1 år samt en ledamot på 2 år.
19.
Beslut om omedelbar justering av punkterna 16 - 18.
20.
Ärenden väckta av huvudstyrelsen, regioner och medlemmar.
Proposition 1
		
Proposition 2
		
Proposition 3
		
Motion 1 från Majvor Näsman
		
Motion 2 från Majvor Näsman
		
Motion 3 från Birgitta Knöppel
		
Motion 4 från Marita Björling
		
Motion 5 från region Labväst
21.
Frågor rörande SSRK, föredragning av och diskussion om motioner till SSRK:s fullmäktige 2015.
22.
Övriga frågor.
23.
Mötets avslutande.
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HUVUDSTYRELSE OCH
ÖVRIGA KLUBBFUNKTIONÄRER
Ordinarie ledamöter i HS						
Ordförande				
Dan Ericsson 		
Vice ordförande samt
Katarina Ramberg		
exteriör- och utställningsansvarig
Sekreterare 				
Monica Damell Modin
Kassör					
Ninni Ericsson 		
Jaktansvarig				
Anders Hallgren		
Avelsansvarig		
		
Susanne Rehlin		
Utbildn.ansvarig 			
Annika Berntsson		
Suppleanter		
Biträdande kassör			
Informationsansvarig 			

Innehar mandat till
2015
2015
2016
2016
2016
2015
2015

1. Ulrica Briving Samuelsson 2015
2. Håkan Dahlin
2015

Revisorer
Agneta Olofsson
Lars Lindgren

Labradorfondens styrelse
Roland Hjelm, ordförande
Dan Ericsson
Susanne Rehlin

Revisorssuppleanter
Barbro Schmidt
Johan Haverås

Ras- och valpinformatörer
Kristina Berghänel
Solveig Gyring

Valberedning
Kristina Berghänel, sammankallande
Jan-Erik Ek
Peter Näsman

IT-ansvarig
Gert Nordström tom 2014 03 31
Håkan Dahlin from 2014 04 01

Ansvarig utgivare för Labradoren och hemsidan
Dan Ericsson

Ansvarig för Facebook-sidan
Håkan Dahlin

Redaktör för Labradoren
Camilla Kretz

Föreningstekniska frågor
Lars Ramberg, adjungerad till styrelsen

Webbmaster
Helene Strömbom tom 2014 02 16
Marita Björling from 2014 02 17

Medlemsregister/hantering
Margot Engström, adjungerad till styrelsen

Kansli
Solveig Gyring, adjungerad till styrelsen
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FIRMATECKNARE
Vid styrelsens konstituerande möte 2014-03-30
beslöts att Dan Ericsson och Ninni Ericsson var för
sig ska teckna klubbens firma. Dan Ericsson och
Ninni Ericsson gavs vid samma datum rätt att var
för sig teckna klubbens bank- och plusgirokonton.
Styrelsen beslöt även att biträdande kassören Ulrica
Briving Samuelsson ska få begränsad behörighet att
se klubbens bankkonton i Swedbank. Beslöts även
att Solveig Gyring, Margot Engström och Ulrica Briving Samuelsson ska ha tillgång till klubbens tjänst
E-redovisning hos Nordea/Plusgirot.
Styrelsen beslöt vid samma tillfälle att Ninni Ericsson ensam innehar attesträtt när det gäller fakturor.

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

KOMMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER

Utställningskommittén har under året haft sex
protokollförda telefonmöten samt löpande mailkontakter.

Kommittén har haft fem telefonmöten samt
löpande mailkontakter.

Avelskommitté
Susanne Rehlin, sammankallande
Bitte Sjöblom
Marita Schmidt
Avelskommittén har haft två telefonmöten under
året samt löpande mail- och telefonkontakter.
MH- ansvarig
Annika Berntsson
Redaktionskommitté
Monica Damell Modin, sammankallande
Kristina Berghänel
Håkan Dahlin
Eva Gustafsson
Camilla Kretz, redaktör
Redaktionskommittén har under året haft ett
fysiskt möte, fyra telefonmöten samt många
löpande telefon- och mailkontakter.
Arbetsgrupp för revidering av LM-reglerna
Anders Hallgren, sammankallande
Ann-Katrine Björnstjerna
Per Christofferson

Utställningskommitté
Katarina Ramberg, sammankallande
Ulrika Henriksson
Annika Nordh

Utbildningskommitté
Annika Berntsson, sammankallande
Ewa Rosén
Lena Stenvall

l

Arbetsgruppen har haft telefonmöten och mailkontakter.
Arbetsgruppen för Grundprovet
Anders Hallgren, sammankallande
Per Christofferson
Willy Gustafsson
Annika Berntsson
Arbetsgruppen har haft telefonmöten och mailkontakter.

Jaktkommitté
Anders Hallgren, sammankallande
Per Christofferson
Willy Gustafsson

Arbetsgrupp för Working Camp 2015
Annika Berntsson, sammankallande
Anders Hallgren
Peter Näsman
Ulrica Briving Samuelsson

Jaktkommittén har haft tre telefonmöten samt
löpande mail- och telefonkontakter.

Arbetsgruppen har haft telefonmöten och löpande
telefon- och mailkontakter.
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MÖTEN
Huvudstyrelsen
Föregående styrelse hade fram till fullmäktige i
mars 2014 två protokollförda möten, varav ett
telefonmöte.
Den styrelse som valdes av 2014 års fullmäktige
har haft sex protokollförda möten under perioden
mars–december, varav ett konstituerande sammanträde och ett telefonmöte.
Regionträff den 1-2 februari
Vid träffen som ägde rum på Svenska Jägareförbundets anläggning Öster Malma, Nyköpings
kommun, deltog 23 personer från 11 regioner, sju
HS-ledamöter samt LRK:s kansliansvariga. På grund
av det mycket dåliga väderläget var det flera som
tvingades lämna återbud i sista stund.
Informationsmöte med Agria
Dan Ericsson har haft telefon- och mailkontakter
med Agria angående pågående och kommande
avtal.
SSRK:s Working Test konferens 8-9 mars
Annika Berntsson deltog i konferensen.
SSRK:s funktionärsträff den 12-13 april
Som representanter för LRK deltog Katarina Ramberg, utställnings- och exteriöransvarig samt
Annika Berntsson, utbildningsansvarig.
SSRK:s representantskapsmöte den 17-18 maj
Från LRK deltog ordf. Dan Ericsson samt v.ordf.
Katarina Ramberg.
SSRK:s retrieverklubbars möte den 6 september
Dan Ericsson och Katarina Ramberg deltog i mötet.
SSRK:s temautbildning för avelsfunktionärer den
5-6 april
Susanne Rehlin deltog i utbildningen.
Temadag på SLU
Från LRK deltog Susanne Rehlin.
Labradorfonden
Labradorfondens styrelse har inte sammanträtt
under året.
l
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

klubbens hemsida. 46 hundar har omplacerats via
hemsidan.

RAS-/VALPINFORMATÖRER

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.

EKONOMI
Styrelsen har följt klubbens ekonomi under året
genom sedvanliga månatliga balans- och resultatrapporter. Resultatet har under hela år 2014
varit tillfredsställande, men på grund av vikande
medlemsantal har budgeten reviderats en gång under året, varvid en minskning med 45 000 kronor
på posten medlemsintäkter gjordes och kostnader
minskades med motsvarande summa.
Trots detta har klubbens redovisade resultat för
verksamhetsåret 2014 blivit positivt på grund av
lägre kostnader än budgeterat. Sammanfattningsvis kan sägas att Labrador Retrieverklubbens ekonomiska läge är fortsatt gott.

MEDLEMSHANTERING
Klubbens medlemshantering sköts av Margot
Engström. Medlemslistor och sammanställningar
har skickats ut till HS och regionerna varje månad.
Välkomstkort har skickats till alla nya medlemmar.
Vid årsskiftet 2014/2015 hade klubben 3.769
medlemmar, vilket är en minskning med 297 från
föregående årsskifte.
Av medlemmarna är 200 familjemedlemmar,
15 hedersmedlemmar och 63 bor utomlands.
414 medlemmar är valpköpare, som bjudits på
medlemskapet.

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 304 kullar på SKK (2.228
hundar). Av dessa har 154 kullar hänvisats via
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Klubben har under året haft två ras/valpinformatörer. Uppdraget innebär att informera presumtiva hundköpare om rasen.

INFORMATION

Hemsidan
Fram till mitten av februari administrerades LRK:s
webbplats av Helene Strömbom. En ny sida publicerades den 17 februari, designad av Webbans
Illustrationer och gjord i programvaran Dreamweaver. Webbplatsen består av en indexsida med
19 huvudsidor samt 41 undersidor.128 uppdateringar har gjorts under året, förutom allmän städning och korrigering som skett nästan dagligen.
Administratör för webbplatsen har varit Marita
Björling, förutom sidorna Valpkullar, Omplaceringar och Uppfödare som administreras av Margot
Engström. Hemsidan har under 2014 haft 106.123
unika besökare. ”Unik” betyder att varje besökares
IP-adress räknas endast en gång per dygn, oavsett
hur många gånger man varit inne på sidan. Vissa
månader, såsom mars och oktober har haft fler
besökare än andra. Genomsnittet per dag ligger på
301 unika besökare.
Facebook
LRK har funnits på Facebook under hela 2014. Vid
årets utgång hade Facebooksidan 1.730 gilla-markeringar, vilket är en ökning med 330 jämfört med
året innan.
Regionbrev
Fyra regionbrev har skickats ut till regionerna.
Labradoren
Medlemstidningen Labradoren har utkommit med
fyra nummer.
För tryckningen har Elanders tryckeri, Mölnlycke,
anlitats.
Stockholms Hundmässa 2014
Vid Stockholms Hundmässa i december deltog
klubben med en rasklubbsmonter.
Montern bemannades av medlemmar från såväl
styrelsen som regionerna samt hundar.

RETRIEVERKLUBBEN
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Broschyrer
Under året har en ny broschyr med information om
rasen och klubben producerats.
Medlemskap
Klubben har under året varit medlem i Svenska
Jägareförbundet, Norsk retriever- och kennelklubb
samt Dansk Kennelklubb.

UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET
Utställningskommitténs arbete
Utställningskommittén fick efter fullmäktige
2014 en ny sammansättning. Ny i kommittén är
Annika Nordh och styrelsen tackar de avgående
ledamöterna Birgitta Geschwindt och Sonja Larsson för många års arbete och engagemang i kommittén. Inför varje nummer av medlemstidningen
Labradoren har kommittén stämt av för att se till
så att dagsaktuella nyheter från SKK rörande exteriör/utställning kommit in i tidningen samt belyst
aktuella händelser i den återkommande utställningskrönikan. Dessa nyheter har också lagts ut på
klubbens hemsida. 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.
Domaransökningar – labrador retriever
Styrelsen har under året, efter hörande av utställningskommittén, yttrat sig över tre ansökningar
från personer, som önskat utbilda sig till exteriördomare på labrador retriever. Av dessa ansökningar tillstyrktes två, den tredje sökanden hälsades
välkommen tillbaka med en ansökan efter att ha
skaffat sig mer erfarenhet av domaruppdrag.
Styrelsen publicerar regelbundet en lista över de
kriterier som erfordras för att klubben ska kunna
gå vidare med ansökningarna samt informerar om
detta även på klubbens hemsida.
Under 2014 auktoriserades fem domare av SKK.
Dessa var Johnny Andersson, Helene Björkman,
Petra Junehall, Gunnar Norlin och Lena Rollmar.
Uppdatering av LRK:s utställningspärm för
officiella utställningar
Uppdateringen av LRK:s utställningspärm för officiella utställningar är åtgärdad under året och de
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ändringar som har gjorts presenterades på Labradorfullmäktige 2014.
Revidering av raskompendiet
Det nya raskompendiet blev under året godkänt
av SKK utan några anmärkningar. Kompendiet fick
mycket positivt mottagande av övriga rasklubbar
inom SSRK och kom därigenom att bli en förebild
för dessa klubbar vid upprättandet av deras egna
raskompendier. Det nya raskompendiet presenterades på Labradorfullmäktige 2014 och finns nu
på LRK:s kansli för försäljning. En nätupplaga finns
tillgänglig på klubbens hemsida.
Översyn av regelverket för LRK:s inofficiella
utställningar
Under året har en enkät skickats ut till klubbens
samtliga 15 regioner rörande eventuella förändringar av LRK:s regler för inofficiella utställningar.
Svar har inkommit från 14 regioner. Förslag om
eventuella ändringar kommer att framläggas vid
Labradorfullmäktige 2015 för beslut.
Domarkonferens retriever september 2015
Planeringen av LRK:s deltagande på domarkonferensen 2015 har fortsatt under året. Vid SSRK:s
funktionärsmöte i april, där Katarina Ramberg deltog, diskuterades planeringen av konferensen.
Till raspresentatörer för labrador retriever vid
domarkonferensen har styrelsen utsett Anna
Geschwindt Eriksson och Jan-Erik Ek.
Anatomi- och bedömningskurs med fokusering på
labrador retriever
Utbildningspaketet presenterades i sin helhet på
Regionträffen i februari och vissa kompletteringar
har gjorts med hänsyn tagen till de synpunkter som
framkom. Under året hade fyra regioner ansökt
om att få ha kursen, varav två, region Labväst och
region Västmanland genomförde kursen under
året. Under den kursutvärdering, som gjorts, fick
utbildningen högsta betyg. Huvudstyrelsen ser
med glädje på att engagemanget är stort, både hos
förtroendevalda inom regionerna och hos
medlemmarna.
Club Show 2014
LRK:s årliga officiella utställning ägde rum i Sundsvall
i region Mittlabbens regi. Utställningen hade lockat
101 anmälningar, en mycket bra siffra, som återigen
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visar vilken betydelse vår officiella utställning har
bland våra utställare. Domare var uppfödarparet
Mrs Marion och Mr David Hopkinson, Storbritannien. En domarrapport publicerades i nummer 3 av
Labradoren. I samma nummer fanns ett rikt bildmaterial från utställningen, skrivna kritiker för samtliga
klassvinnare samt ett reportage från Club Show.
Styrelsen vill här framföra ett stort tack till alla
funktionärer och dess ledning i regionen för ett väl
utfört arrangemang.
Club Show 2015, 2016 och 2017
Club Show 2015 kommer att arrangeras av region
Skaraborg. Arbetet med planeringen av Club Show
2015 har fortgått under året och löpande kontakter med regionen inklusive ett besök i Skara har
genom förts av utställningsansvarig. I slutet av året
kom tyvärr en avbokning på grund av sjukdom från
en av de kontrakterade domarna, som kommer
att ersättas av rasspecialisten Mrs. Fiona Braddon,
Storbritannien.
Kommande års utställningar, Club Show 2016 och
2017 är klubbade och godkända av SSRK/SKK. Samarbetet med region Västmanland, som kommer
att arrangera Club Show 2016 har fortskridit.
Under året inkom ansökningar från två regioner
om att få arrangera 2017 års Club Show. Styrelsen
har beslutat att tilldela region Värmland värdskapet
för Club Show 2017.

UTBILDNINGSVERKSAMHET

Funktionsbeskrivning retriever
Funktionsbeskrivning retriever är tänkt som ett stöd
i avelsarbetet inom retrieverraserna och stambokförs sedan 2014-01-01 av SKK under en prövoperiod på två år. Utbildningsansvarig Annika Berntsson
ingår i SSRK:s kommitté för FB-R.
Working Camp 2015
En arbetsgrupp tillsattes inför planeringen av
Working Camp 2015. På grund av orsaker som
klubben inte råder över och som vi fick kännedom
om i slutet av året kommer Campen inte att kunna
genomföras under 2015.

l

Resultat CLUB SHOW 2014
BIR Best in Show
NO UCH NV-10 SE U(U)CH Klungerhaugens
Quality
Uppfödare o. ägare A. Presthus, Norge
BIM
INT UCH RU UCH FI UCH NORD W-13 Foxrush
Raffles
Uppfödare: J. Charlton, Storbritannien
Ägare: S. Lukashova, Ryssland
Cert hanar
Klungerhaugens Seagal
Uppfödare o. ägare: Aud Presthus, Norge
Reserv-Cert, hanar
Guideline´s Scrabble Dash
Uppfödare: Eva Gustafsson
Ägare: E. Vasilyeva, Ryssland
Cert tikar
Musical´s Wait A Minim
Uppfödare o. ägare, Susanne Rehlin
Reserv-Cert, tikar
Tjottes Wow Eyecatching
Uppfödare: A. Burman
Ägare: Siv Sandö, Norge
BIS -valp
Annual´s Diamond Drop
Uppfödare: Lena Wiberg-Johansson
Ägare: Caroline Christensen
BIS-Veteran
WW-10 INT UCH SE UCH NO UCH Rossmix
Zenato Ripassa
Uppfödare o. ägare: Moa Persson

LRK gratulerar vinnarna!

JAKTPROVSVERKSAMHET

domare och den andra till ändringar av jaktprovsreglerna.

Jaktkommittén
Jaktkommittén har lämnat underlag till klubbens
yttranden i två remisser från SSRK, den ena angående fem sökande till utbildningen till jaktprovs-

Labradormästerskapet
Labradormästerskapet anordnades inte under
2014 på grund av att ingen region påtagit sig
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arrangörsansvaret. En kommitté har under året
arbetat med att utforma mer lättarbetade regler.
Officiellt B-prov
Årets officiella B-prov för alla klasser arrangerades
av region Norrlabben i Gäddträsket, Svensbyn den
30-31 augusti med 22 startande. Domare var Erik
Björne, provledare Ulla Nilsson och kommissarie
Thord Nilsson.
Särskilda B-prov
Under året arrangerades sammanlagt 12 särskilda prov i NKL och ÖKL av LRK:s regioner. Proven
var fördelade på sex regioner. Totalt genomfördes
196 starter. Antalet startande hundar på klubbens prov ökar stadigt, vilket är mycket glädjande.
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla provledare, kommissarier och funktionärer för arbetet
med de särskilda proven.
Östergötland
Östra 		
Labväst
Sörmland
Mittlabben
Halland

2 särskilda prov
2 särskilda prov
5 särskilda prov
1 särskilt prov
1 särskilt prov
1 särskilt prov

Labradorklubbens Öppna Jaktmästerskap
Labradorklubbens officiella A-prov genomfördes
den 22 oktober på Lovisedals gård i Uppland. Totalt
var över 31 hundar anmälda, av dessa fick 16 starta
på provet.
Provledare var Lars Johnsson och kommissarie Anders Hallgren. Domare var Anita Norrblom, Reine
Hansson, Åke Liedgren och Roger Westerman.
Jakten sköttes på ett formidabelt sätt av Jenny
Hamring och Helene Nyman.
Ett stort tack till Jenny Hamring och Helene Nyman som organiserade A-provet!
Grundprov
En arbetsgrupp tillsattes i början av mandatperioden för att diskutera och komma med förslag till
hur man ska gå vidare med Grundprovet.
Agria Swedish Game Fair Cup
LRK var behjälplig vid en station på Working Test
vid arrangemanget under den sista helgen i maj.
Tack till region Sörmland och Thomas Persson.
l
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PLACERINGAR LRK:s Öppna
jaktmästerskap 2014
Moorman´s Tweed Peebles, CERT
Ägare: Sune Nilsson
Sea-Croft May It Be, CK
Ägare: Birgitta Bernadotte
Reedsweeper´s Aquila, 1
Ägare: Sara Sundblom
Searover´s Kelly´s No Limit, 1
Ägare: Maria Eriksson

LRK gratulerar vinnarna!
AVELSVERKSAMHET

Information och rådgivning
Under året har, liksom tidigare år, avelskommittén
funnits till hands för information och rådgivning i
avelsfrågor. Kommittén har tagit emot telefonsamtal och e-post från medlemmar och har hjälpts åt
att besvara de frågor som ställts. Frågorna har gällt
många olika områden. Ett exempel är kontakt med
tikägare som planerat att para sin tik och önskar
få information. Vid dessa kontakter har informerats om såväl LRK:s avelsrekommendationer som
SKK:s grundregler. Det har även kommit frågor som
gäller vissa sjukdomar och kommittén har då tagit
reda på så mycket som möjligt och vidarebefordrat
informationen till medlemmen. Denna information
har varit sådan som går att belägga genom säkerställda fakta.
Målet har varit att besvara samtliga frågor så
snabbt som möjligt.
Genetisk variation
Strategin som hör till målen i RAS är att LRK rekommenderar att en hanhund inte bör ha fler
avkommor än 10 %, ca 200 avkommor, av den genomsnittliga årsregistreringen under sin verksamma
tid.
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.

RETRIEVERKLUBBEN
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Avelskommittén
Avelskommittén har haft två möten under året då
RAS och andra avelsfrågor diskuterats. Kommittén
har gjort en sammanställning av EIC enkäten. På
uppmaning av SSRK har några ändringar gjorts i
RAS dokumentet som därefter har skickats till SSRK
för ny granskning.

HÄLSA

Kartläggning av och information om sjukdomar
och defekter
Ett kontinuerligt arbete för avelskommittén är att
kartlägga och följa upp sjukdomar och defekter
som förekommer i rasen (hälsomål 7 i RAS) samt
att informera om olika hälsoproblem. Under 2014
har insamlingen av fall av epilepsi, discoid lupus,
CNM samt dvärgväxt fortsatt. Avelskommittén har
inte upplevt att det har rapporterats in så många
fall av dessa sjukdomar under det senaste året.
EIC – Exercise Induced Collapse
Under året har en enkät med frågor angående EIC
skickats till de 117 uppfödare som finns på klubbens
hemsida. Svar inkom från 84 (72 % ) uppfödare,
vilket kan sägas vara en bra svarsfrekvens. Den
slutsats man kan dra, är att de flesta av klubbens
uppfödare inte anser att EIC är något stort problem.
SKK har under hösten gått ut med ett policyuttalande angående DNA-tester och dess användning.
Information om EIC samt svaren på enkäten
finns på klubbens hemsida med ett förtydligande om att det är viktigt att tänka på testresultaten innan parning och att man bara kan para
en testad anlagsbärare med en testad fri hund.
Avelsgruppen fortsätter att bevaka utvecklingen av
EIC både i Sverige och i våra grannländer.

Gentestade hundar PRA/prcd-2014
552 heriditärt fria
37 fria ( A )
2 anlagsbärare ( B )
Ingen sjuk ( C ) under 2014

MENTALITET
Genom ett samarbetsavtal med Svenska Brukshundklubben har klubben möjlighet att arrangera MH
beskrivningar för hela valpkullar.

UTMÄRKELSER

Förtjänsttecken
Styrelsen beslöt tilldela Camilla Kretz, Margaretha
Larsson och Annelie Ling Nilsson LRK:s förtjänsttecken, som delades ut vid Labradorfullmäktige
2014.

ÅRETS LABRADOR 2014
Wallwein´s Porcupine Ridge
Ägare: Marita Schmidt, Alingsås

Nya PRA-fall under 2014
Inget nytt fall under 2014.
Ögonlysta
2014 03 27
Justlike Prince Henry, reg.nr S413500/2004 (PRA)
(tidigare diagnostiserad med PRA.
DNA- testad fri för prcd/PRA:
2014 12 17
Atlas, reg.nr S50121/2005 H 2005-07-16, föräldrar
Doglas, Kiara
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Styrelsen vill tacka alla medlemmar, funktionärer och sponsorer som
på ett eller annat sätt bidragit till klubbens verksamhet under 2014.

Styrelsen 2014 för Labrador Retrieverklubben

Dan Ericsson
Ordförande

Katarina Ramberg
Vice ordförande

Monica Damell Modin
Sekreterare

Ninni Ericsson
Kassör

Anders Hallgren Susanne Rehlin Annika Berntsson Ulrica Briving Samuelsson
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Håkan Dahlin
Suppleant

Originalhandlingarna är underskrivna av styrelsen
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LABRADORFONDEN 2014
Under 2014 har fondens styrelse inte haft något
möte.
Fonden har bekostat en PRA-undersökning för en
summa av 886 kr.

Labradorfonden 2014
Verksamhetsberättelse
Bokslut
Labrador(text)
fonden
2014

BOKSLUT 2014-12-31
BALANSRÄKNING 2014

RESULTATRÄKNING 2014

TILLGÅNGAR
Likvida medel bank
Fordringar LRK

Intäkter
In fr LRK
In fr övr
Bankränta

121 668 kr
7 538 kr
129 206 kr

7 538 kr
450 kr
301 kr
8 289 kr

Kostnader
PRA undersökn

886 kr

SKULDER och EGET KAPITAL
Eget kapital
Årets resultat

121 803 kr
7 403 kr
129 206 kr
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Bokslut
Labrador Retrieverklubben
BOKSLUT LABRADOR RETRIEVERKLUBBEN 2014-12-31
BALANSRÄKNING

RESULTATRÄKNING

TILLGÅNGAR
likvida medel
lager
fordringar

655 747
53 758
38 985

SUMMA TILLGÅNGAR

748 490

SKULDER
FONDER
EGET KAPITAL
ÅRETS RESULTAT

137 810
30 000
514 052
66 628

SUMMA SKULDER O
EGET KAPITAL

748 490

l
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INTÄKTER
Medlemsavgifter
Aprov
Utbildning
Annonser
Hemsidor
Fullmäktige LRK
Regionträff
Porto
Ränta
Försäljning klubbmat
Agria
Övr intäkter

809990
25200
0
79450
12100
24522
31275
210
3014
15631
56950
3000

SUMMA INTÄKTER

1061342

KOSTNADER
Labradoren
Redaktionskommittèn
Regionerna
Regionträff
Utbildning
LRK fullmäktige
Styrelsekostnader
Aprov
Medlemshantering
Webbkosnader
Kansli
Administration
SSRK fullm o funktionärsträff
Info / PR / IT kommittén
Avgift SSRK
Avelskommittén
Mästerskap/Certutst/Aprov
Rasdata
Labradorfonden
Exteriörkommittén
Mental hälsa/Funktionalitet
Jaktkommittén
Övr möten
Finansiella kostnader
RAS
Trycksaker
Agria
Övriga kostnader
Avskrivning av lager
SUMMA KOSTNADER

265665
2280
66570
68855
14279
125539
89494
35832
121735
13195
45786
10560
10432
7812
37690
1495
15000
6087
7538
8559
0
1136
1800
7423
4376
2184
4500
4072
14820
994714

ÅRETS RESULTAT

66 628

RETRIEVERKLUBBEN
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL
DISPOSITION AV RESULTAT
RÄKENSKAPSÅRET 2014

STYRELSENS RAPPORT
ANGÅENDE UPPDRAG FRÅN
LABRADORFULLMÄKTIGE 2014

Styrelsen föreslår Labrador Retrieverklubbens
Fullmäktige följande disposition av föregående års
resultat:
Ett belopp motsvarande 30.000 kronor avsätts i
bokföringen till ett separat balanskonto som kan
användas till Utbildningskostnader under följande
år.
Årets resterande vinst överförs till balanserat resultat i ny räkning.

Vid Labradorfullmäktige 2014 framlades ett förslag
till ett s.k. Grundprov, en enklare form av jaktprov,
som styrelsen arbetat fram på uppdrag av 2013
års fullmäktige. En omröstning om tillstyrkan av
förslaget gav oavgjort resultat. Fullmäktige beslöt
att återremittera hela frågan om Grundprovet till
styrelsen för omarbetning av förslaget samt att
presentera detta vid Labradorfullmäktige 2015.
Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp, som under
året har arbetat med frågan om Grundprovet. I
arbetsgruppen har ingått Anders Hallgren, sammankallande, Per Christofferson, Willy Gustafsson
och Annika Berntsson. Förslaget från arbetsgruppen är att inte gå vidare med grundprovet. Anledningarna till detta är flera. Man ser inte något
behov av en ny provform. De flesta av LRK:s
regioner anordnar någon form av enklare jaktprov,
apporteringskurser, jaktträningar, jaktlekar etc, där
hundarnas anlag testas. Sedan en tid tillbaka finns
nu även SSRK:s Funktionsbeskrivning Retriever
(FB-R), som också stambokförs på prov i två år.
Huvudstyrelsen har därför beslutat att föreslå Fullmäktige att projektet med Grundprovet läggs ner.

Inventarier	

2014-12-31

Dator			
ACE
skrivare		
Canon LBP 5050n
Scanner		
Canon LIDE210
Skrivare		
Canon PIXMA IP4700
trådlös telefon		
Panasonic KX-TG672INE
Skrivare		
Canon MG7150
Laminator
Bokhyllor		
Ikea Billy
Databord		
Ikea
Flaggor, stora
Bordsflagga
Partytält
Utställn tält, Royal
videokamera + stativ Canon
en rosenskål
Maggie Cairns trofé
Pollyanna Pickering tavlor (ej inramade)
Marinblå, gröna bordsdukar
Bildvepa, stor
Div bilder		
Utrangerat
Dator Ace
Skärm Ace
Skanner		
Canon Canoscan N1220
Fax			
Canon B 840
skrivare/fax/kopiator Philips
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FÖRSLAG TILL
VERKSAMHETSPLAN 2015
Avel
• Undersöka problematiken kring HD/ED
avläsningarna
• Utvärdering av hittills inkomna resultat av BPH
och FB-R
• Fortsätta bevaka hälsoläget och mentaliteten
inom rasens olika populationer
• Delta i SSRK:S funktionärsträff
• Delta i SKK:s temadagar
Jakt
• Arrangera särskilda prov
• Arrangera ett ordinarie prov i alla klasser
• Labradorklubbens Öppna Jaktmästerskap
kommer att hållas under hösten i form av
ett officiellt A-prov
• Delta i SSRK:s funktionärsträff
• Stöd och utbildning av SSRK Prov
• Slutföra revideringen av reglerna för Labradormästerskapet
• Utveckla Labradormästerskapet
• Entusiasmera regionerna att arrangera Labradormästerskapet
• Slutföra arbetet med Grundprovet
Mentalitet
• Information och start av FB- R ska erbjudas alla
regioner
Utbildning
• I samarbete med SSRK kommer provledare och
kommissarier att utbildas
• Utbildning av Working Testdomare och funktionärer kommer att erbjudas regionerna
• I samarbete med regionerna genomföra kurser i
Anatomi och bedömning med
fokusering på labrador retriever
• Påbörja planering av kommande Working Camp
• Anordna en träff för regionernas kassörer
• Delta i SSRK:s funktionärsträff
Utställning
• Club show 2015 arrangeras av region Skaraborg
i Skara den 3 maj
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• Planeringen av Club show 2016 i region Västmanland fortsätter
• Planeringen av Club Show 2017, som arrangeras
av region Värmland
• Information till samtliga regioner angående
värdskapet för Club Show 2018
• Översyn av ”Lilla utställningshandboken” för
LRK:s Club Show
• Uppdatering av LRK:s utställningspärm för Club
Show
• Fortsätta att planera för exteriördomarkonferensen 2015
• Uppföljning av exteriördomarnas bedömning
av rasen fortsätter kontinuerligt. Aktivt arbeta
med information i Labradoren och på klubbens
hemsida för de domare som söker auktorisation
på rasen, samt arbeta för att på sikt öka antalet
rasspecialister
• Regelbundet uppdatera listan över examinatorer på rasen
• Verka för ökad kompetens hos domarkåren
• Delta i SSRK:s funktionärsträff
Information
• Medverkan med monter vid Stockholms Hundmässa i december planeras
• Medlemstidningen Labradoren ska utkomma
med fyra nummer
• Hemsidan ska fortsätta att vara en lättillgänglig
och aktuell informationskälla
• Uppdatera och förnya klubbens broschyrer och
övriga trycksaker
• Uppdatera Facebook-sidan med kontinuerlig
information
• Uppdatera LRK:s grafiska profil
Klubben
• Regionträffen äger rum i Upplands Väsby den
31 januari -1 februari
• LRK ska fortsätta att verka för bildandet av en
specialklubb för retrieverraserna
• Fortsätta att samverka med SKK, SSRK, SBK,
Agria, övriga retrieverklubbar, m.fl.
• Regelbundet skicka ut Regionbrev till regionerna
• Huvudstyrelsens besök hos regionerna fortsätter
• Fortsatta samarbetsavtal med Agria och Royal
Canin

RETRIEVERKLUBBEN
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LRK BUDGET/UTFALL
IN
Medlemsavgifter
Aprov
Utbildning
Annonser
Hemsidor
LRK fullmäktige
Regionträff
Porto
Ränta
Försäljning klubbmaterial
Agria
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

budget 2014
865000
23000
80000
90000
14000
29000
36000
1000
3000
11000
55000
2000
1209000

utfall 2014
809990
25200
0
79450
12100
24522
31275
210
3014
15631
56950
3000
1061342

budget 2015
800000
23000
50000
80000
12000
25000
33000
500
3000
11000
55000
2000
1094500

budget 2016 rev budg okt14
950000
825000
23000
50000
80000
85000
12000
25000
30000
500
3000
10000
55000
2000
1240500

UT
Labradoren
Redaktionskommittèn
Regionerna
Regionträff
Utbildning
LRK fullmäktige
Styrelsemöten + resor
Aprov
Medlemshantering
Webbkostnader
Kansli
Administration
SSRK fullm o funktionärsträff
Info / Marknadsföring
Avgift SSRK
Avelskommittén
Mästerskap/Certutst/Aprov
Rasdata
Labradorfonden
Exteriörkommittén
Mental hälsa/Funktionalitet
Inköp
Jaktkommittén
Övriga möten
Finansiella kostnader
RAS
Trycksaker
Agria bidrag
Övriga kostnader
Avskrivning av lager
SUMMA KOSTNADER

budget 2014
290000
4000
68000
82000
128000
133000
115000
38000
140000
15000
40000
10000
15000
10000
40000
7000
22500
6000
8100
7000
3000
1500
7000
2500
8000
1000
3000
8000
3000
7000
1222600

utfall 2014
265665
2280
66570
68855
14279
125539
89494
35832
121735
13195
45786
10560
10432
7812
37690
1495
15000
6087
7538
8559
0
0
1136
1800
7423
4376
2184
4500
4072
14820
994714

budget 2015
280000
4000
67000
86000
65000
130000
100000
40000
125000
9000
46000
11000
15000
10000
38000
4000
15000
6200
7500
5000
4000
1500
4000
2500
8000
0
5000
4500
5000
7000
1105200

budget 2016
300000
4000
80000
85000
65000
135000
120000
42000
125000
10000
50000
11500
15000
10000
46000
5000
22500
6500
18750
5000
4000
1500
5000
2500
8000
0
5000
8000
10000
10000
1210250

0
0
0

403000
-394100
8900

-10700

39150

Intäkter Working Camp
Kostnader WC
Resultat WC
RESULTAT

-13600
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FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2017
Enligt beslut av Labradorfullmäktige 2014 ska
medlemsavgifterna för 2016 höjas med 50 kr
per medlem. Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna för år 2017 blir oförändrade.

RESE- OCH TRAKTAMENTSBESTÄMMELSER	
Huvudstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa
följande bestämmelser för styrelseledamöter,
revisorer, valberedning, fullmäktigeledamöter och
övriga funktionärer:
• 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.
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL
FÖRTROENDEPOSTER 2015
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Dan Ericsson
Katarina Ramberg
Ninni Ericsson
Monica Damell Modin
Anders Hallgren
kommer		
Håkan Dahlin

Omval 1 år
Omval 2 år
Innehar mandat till 2016
Innehar mandat till 2016
Innehar mandat till 2016
Nyval 2 år
Nyval 2 år

Suppleant 1
Suppleant 2

Ulrica Briving Samuelsson
Ingvor Eriksson

Omval 1 år
Nyval 1 år

Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Revisorsuppleant

Agneta Olofsson
Lars Lindgren
Barbro Schmidt
Jan Garp

Omval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år
Nyval 1 år

Mötesordförande
Vice mötesordförande

Lars Ramberg
Lars-Olof Carlén

Mandat till nästa LF
Mandat till nästa LF

Valberedningen för Labrador Retrieverklubben

Kristina Berghänel
Sammankallande mandat till 2015

22
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Jan-Erik Ek
Ledamot till 2016

LABRADOR

Peter Näsman
Ledamot till 2015
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PROPOSITIONER
Proposition 1
Bidrag till Labrador Retrieverklubbens regioner
Förslag till beslut
Huvudstyrelsen föreslår att Labradorfullmäktige
tillstyrker att klubbens bidrag till regionerna höjs
från 15 kr till 20 kr per fullbetalande medlem samt
valpköparmedlem from år 2016.
Proposition 2
Avsättning av medel till Labradorfonden
Förslag till beslut
Huvudstyrelsen föreslår att Labradorfullmäktige
tillstyrker att klubbens bidrag till Labradorfonden
höjs från 2 kr till 5 kr/år per medlem from år 2016.
Proposition 3
Revidering av regler för Labrador Retrieverklubbens inofficiella labradorutställningar
Förslag till beslut
Huvudstyrelsen föreslår att Labradorfullmäktige
tillstyrker det framlagda förslaget till revidering av
regler för LRK:s inofficiella labradorutställningar att
gälla from 2016 01 01.

l
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MOTIONER

folk i en viss riktning. Regelverket är dessutom låst
för lång tid framöver.
Numera är det frivilligt att arbeta för att få fram en
champion genom att meritera hunden på både jakt
och utställning och/eller antingen eller. Alltså finns
det ett championat för alla.

Förslag till yttranden över motioner
till Labradorfullmäktige 2015
l

l

l

l

l

l

Styrelsen föreslår därför att Labradorfullmäktige
avslår motionen.

MOTION 1
Undertecknad hoppas att LRK:s FM tillstyrker mitt
förslag att för att få titeln SE.U.CH skall meriter
uppnås från både den exteriöra och den jaktliga
bedömningen. Det betyder alltså, både meriter
från utställning och jaktprov.
Motivering:
Under senare år har kvaliteten på vår ras sjunkit
oroväckande.
Jag har varit på väg att ge upp, efter att flera
gånger försökt få LRK/FM att inse att för att förbättra både kvaliteten och ekonomin, måste uppfödarna meritera sina hundar i båda kategorierna.
Men efter att ha läst Golden Nytts ledare, där ordförande oroas över att det närmar sig en ”Golden”
och en “Retriever”, så tar jag nytt tag.
Om man spottar på en sten tillräckligt många
gånger, så blir den blöt till slut.

l

l

l

l

l

MOTION 2
Undertecknad föreslår att för att få titeln SE.U.CH.
skall hunden tilldelats 3 certifikat vid off. utställning samt minst 1:a pris i NKL på jaktprov.
För att få titeln SE.J.CH skall hunden ha tilldelats
tre 1:a pris i EKL på jaktprov + godkänd vid praktisk
jakt samt minst GOOD på officiell utställning.

Tyvärr är vi ju redan där, varför det är hög tid att
LRK/FM tar sitt ansvar och tillstyrker motionen.

Motivering
Om FM tillstyrker ovanstående förslag, så anser
undertecknad att kvaliteten så småningom förbättras, både vad gäller hundarna och uppfödarna.
Dessutom bör klubbarnas ekonomi förbättras, då
förhoppningsvis fler hundar kommer att delta för
meritering.
Som grädde på moset, så kommer hundarna att
må bättre.

Lillpite 2014.09.28
Majvor Näsman

Lillpite 2014.09.28
Majvor Näsman

STYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG TILL
BESLUT

STYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG TILL
BESLUT

Styrelsen är ense med motionären om ambitionen
att sträva efter en utveckling där rastypiska labradorer har både goda jaktanlag och en god exteriör
kvalitet.
Det finns olika sätt att verka för att vår rasstandard ska bibehållas, och styrelsen välkomnar en
diskussion om olika sätt att arbeta med detta inom
klubben.
Att återta det kopplade championatet, anser vi inte
vara rätt väg att gå. Det känns inte rimligt att gå
tillbaka till tidigare championatsregler för att tvinga

24
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folk i en viss riktning. Regelverket är dessutom låst
för lång tid framöver.
Numera är det frivilligt att arbeta för att få fram en
champion genom att meritera hunden på både jakt
och utställning och/eller antingen eller. Alltså finns
det ett championat för alla.
Styrelsen föreslår därför att Labradorfullmäktige
avslår motionen.
l

l

l

l

l

MOTION 3
angående reglerna för Labradormästerskapen
Mästerskapen är ett sätt att hylla den ultimata
labradoren.
Reglerna är att den hund som har lyckats bäst på
WT-delen får ett poäng, tvåan två poäng och så
vidare. På utställningen tas de hundar som tävlar
om titeln in och placeras utifrån sin exteriör.
Vinnaren får 1 p och tvåan 2 p osv. Resultaten slås
ihop och den som har minst antal poäng vinner.
Det är alltså den som är mest rastypisk.
I dag kan en hund som har 1 p på WT-delen gå
vidare och tävla om titeln. På vilket sätt hyllar man
då den ultimata labradoren?
Motion
För att gå vidare till utställningsdelen av mästerskapet skall hunden ha minst 50 p utan att ha 0 på
någon station
Täby 2014 09 29
Birgitta Knöppel

STYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG TILL
BESLUT
Huvudstyrelsen har under året tillsatt en arbetsgrupp med uppdraget att se över regelverket för
Labradormästerskapet. Motionen har remitterats
till berörd arbetsgrupp som i sitt förslag till nya
regler getts möjlighet att beakta motionärens synpunkter.
Motionen får därmed anses vara besvarad.

l

l

l

l

l

l

MOTION 4
Undertecknad yrkar på att Labradorfullmäktige
beslutar
- att omgående lägga ner projektet om ett s k
Grundprov inom Labradorklubben.
Motivering
Sedan 80-talet har Labradorklubben arbetat med
olika typer av anlagstester/beskrivningar, att
användas på labrador retriever. De mest kända
är Unghundsbeskrivning, JUM och FART. Arbetet
med fr a sistnämnda slukade stora ekonomiska och
personella resurser för att senare göra föregångarna sällskap, nedläggning. FART avlöstes snart av ett
nytt projekt – det som idag kallas för Grundprov
och som tenderar att bli en följetong på klubbens
fullmäktigemöten.
Idag har vi FB-R (Funktionsbeskrivning Retriever),
något som Labradorklubben tillsammans med övriga retrieverrasklubbar inom SSRK, har uppdragit till
specialklubben att ta fram. Labradorklubben har
låtit utbilda funktionärer för att kunna genomföra
FB-R-beskrivningar lokalt i landet och fr o m 2014
är beskrivningen av officiell karaktär och registreras tills vidare hos SKK.
Med andra ord – Labradorklubben, dess uppfödare och medlemmar, har idag tillgång till en väl
fungerande funktionsbeskrivning och räcker inte
det så finns våra jaktprov för de som önskar en
kvalitetsbedömning.
Härnösand 2014-09-21
Marita Björling
Medlem i Labrador Retrieverklubben

STYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG TILL
BESLUT
Styrelsen ställer sig bakom motionärens yrkande
att lägga ner projektet med Grundprovet.
Styrelsen föreslår därför att Labradorfullmäktige
tillstyrker motionen.

Styrelsen föreslår därför att Labradorfullmäktige
avslår motionen.
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MOTION 5
Ang grundprovet
Under flera år har någon form av enklare test
av våra hundars jaktegenskaper diskuterats och
olika modeller har tagits fram. Under tiden har
SSRK utarbetat det man nu kallar för Funktionsbeskrivning retriever. Dessa båda företeelser är
två olika sätt att tillmötesgå önskemålen kring att
bedöma jaktegenskaperna utan att genomföra
regelrätta jaktprov.
SSRK:s funktionsbeskrivning är väl genomarbetad
och man har också utbildat funktionsbeskrivare.
Denna funktionsbeskrivning kommer dessutom
att stambokföras vilket innebär att den blir officiell
och tillgänglig för alla.
Labradorklubbens grundprov bör mot denna bakgrund inte drivas vidare. Dels därför att det inte
blir en officiell testform och dels därför att det blir
svårt att hitta funktionärer till båda.
Vi ser ingen anledning att lägga ytterligare resurser på en provform som har en tveksam framtid.
Bättre då att använda pengar och engagemang
till övriga aktiviteter inom klubben, exempelvis
utveckling av jaktlek eller motsvarande enklare
inofficiella provformer som regionerna genomför.
Vi yrkar därför att arbetet med grundprovet
avbryts och att labradorklubben i stället fokuserar
på enklare provformer i regionernas regi samt att
uppmuntra och stödja anordnande av särskilda
prov och working test.
För Labväst
Bo Norling
Sekreterare

STYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG TILL
BESLUT
Styrelsen ställer sig bakom motionärens yrkande
att avbryta arbetet med Grundprovet.
Styrelsen föreslår därför att Labradorfullmäktige
tillstyrker motionen.
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Regler för
Labrador
Retrieverklubbens
inofficiella
labradorutställningar
’Regler för Labrador Retrieverklubbens inofficiella utställningar’ har nu
varit gällande i 4 år.
LRK/HS har fastställt ett förslag på
revidering som nu föreläggs
labradorfullmäktige 2015 och föreslås
börja gälla från 2016-01-01.
Bakgrund till reglerna
Under 2007 behandlade LRKs huvudstyrelse
och dess utställningskommitté en skrivelse
från en medlem med synpunkter på och en
önskan om ett enhetligt regelverk för regionernas inofficiella utställningar för labradorer. Ett starkt argument för ett enhetligt
regelverk var, och är fortfarande, att alla
utställare som ställer ut sina labradorer,
skulle/ska känna igen regelverket, oavsett
vilken region de ställde/ställer ut i. Ett annat och mycket viktigt argument som kommittén och HS kom fram till var också vikten av att en inofficiell så kallad rasspecial
skulle vara mer än en ”vanlig” utställning,
med mycket rasrelaterat innehåll. Tanken
att uppfödare med lång erfarenhet av rasen
skulle bjudas in av regionerna att döma
var en nog så viktig faktor, och skulle vara
en utmärkt merit för en eventuell framtida
domarutbildning. Slutligen, vikten av att
arrangera en specifik rasutställning där
labrador retriever kommer i fokus helt och
hållet, kan inte nog betonas och ska också i
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fortsättningen bidra till att höja statusen på
våra utställningar.
En enkät skickades ut till LRKs regioner som
entydigt visade att regionerna var för en
likriktning av bedömningsreglerna. Med
ledning av regionernas svar på enkäten
togs tre alternativa förslag på regler fram
och på LRKs fullmäktigemöte 2010 togs
beslut om den bedömningsordning som vi
nu har och som framgår i häftet ’Regler för
Labrador Retrieverklubbens inofficiella utställningar’ vilka började gälla 2011-01-01.
Regelverket finns även på LRKs hemsida,
www.labradorklubben.se
Revideringsarbetet
LRKs utställningskommitté har haft i uppdrag att se över behovet av revidering av
reglerna. En enkät skickades ut till regionerna den 14 september 2014, med sista
svarsdatum den 1 november 2014. 14 av 15
regioner svarade på enkäten.

•

De fyra inledande frågorna i enkäten var
en kartläggning av regionernas inofficiella utställningar och visade följande;
o Konstateras att de flesta regioner har 1
inofficiell utställning för labradorer per
år.
o Endast 1 region har svarat att de inte
haft någon alls sedan regelverket infördes 2011.
o I vissa regioner är det av naturliga skäl
svårare att få bra anmälningssiffror pga
upptagningsområde/ geografiskt läge.
o Hälften av regionerna anordnar även
inofficiella utställningar för samtliga
raser. Ett par av dessa har inofficiell
utställning för retrieverraserna.
o En majoritet av de domare som har
använts är ’Labradoruppfödare utanför
den egna regionen’.

RETRIEVERKLUBBEN

27
l

l

LABRADORFULLMÄKTIGE 28–29 MARS 2015

o Svaren visar på att en bra variation av
domare har använts - det är bara för
regionerna att fortsätta på samma väg!

•

Resterande frågor i enkäten var underlag för bedömning av eventuell revidering av reglerna;

Klassindelningen
o 7 regioner - 50 % - anger att de tycker
klassindelningen är bra som den är.
3 regioner vill ändra till samma klassindelning som vid officiella utställningar.
LRKs Utställningskommittés synpunkt angående detta är att vi tror det är lättare
för nybörjare och ovana utställare att inte
ha s.k. ”överlappande” åldersklasser som
ju faktiskt de officiella klasserna är. Det är
enklare för nybörjare att inte behöva välja
vilken klass de ska delta i, utan det styrs helt
av vilken ålder hunden har vid utställningen
(vid officiella utställningar kan t.ex. en 17
mån gammal hund välja att anmäla till juniorklass, unghundsklass eller öppen klass,
vilket vi tror skulle vara olyckligt vid dessa
inofficiella utställningar).
LRK/HS föreslår oförändrad klassindelning
då majoriteten av regionerna anser att det
fungerar bra som det är.
o Det finns lite synpunkter angående
senior- och veteranklass. Ett par regioner
vill att det endast finns en veteranklass
och då från 8 år (och att seniorklassen
alltså ska försvinna). Men det finns även
synpunkter om att det är bra att ha en
egen klass för hundar från 10 år så de
”slipper” tävla mot 8-9-åringar. Förvirring
verkar råda vad gäller namnen på de två
olika senior-/veteranklasserna.
28
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LRK/HS föreslår att båda klasserna får
vara kvar, men att de döps om till:
 Veteranklass 1 (7-10 år)
 Veteranklass 2 (från 10 år)
Bedömningsordningen
o Alla 14 regioner har svarat att de tycker
bedömningsordningen är bra.
LRK/HS föreslår därmed oförändrad
bedömningsordning.
Texten ’Så går
bedömningen till’
o Regionernas svar visar att texten
fungerar bra och är lättförståelig.
Ett par regioner tipsar om att de har
med texten i katalogen.
LRK/HS föreslår ett tillägg i reglerna:
”Regionerna rekommenderas att publicera
texten ’Så går bedömningen till’ i
utställningskatalogen.”
Vad har varit bra?
o Enkäten visar att regionerna upplever att det är bra att vi nu har
samma regler i alla regioner för våra
inofficiella labradorutställningar.
Vad har varit mindre bra?
o Ett par synpunkter om att antalet
placerade i klasserna och BIS-et ska
vara 4 hundar har framkommit. LRKs
utställningskommittés syn är att det
är bra att placera 5 hundar (som det
var även vid officiella utställningar
förut) då det med tanke på syftet
med utställningarna måste anses
positivt att fler hundar har möjlighet
att placeras.
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LRK/HS föreslår oförändrat antal (5) place- Namnändring till ’Regler
ringar i klasser och vuxen-BIS.
för LRKs inofficiella
rasspecialer’?
o 1 region vill införa HP och att hundar
o 50 % (7 regioner) tycker namnet ska
med HP går vidare till tävlan om BIS.
bytas och 50 % (7 regioner) tycker
namnet ska vara oförändrat.
”Historiken” vad gäller HP eller ej;
Inför att reglerna antogs på fullmäktige
2010 förelåg vid LRKs regionmöte i januari LRK/HS föreslår att reglerna ska heta
2009 ett diskussionsunderlag med tre al- ’Regler för Labrador Retrieverklubbens
ternativa förslag på bedömningsordning, inofficiella labradorutställningar’.
där förslag 1 och 2 inte hade med HP
medan förslag 3 innehöll utdelande av HP. Reglerna i sin helhet skulle enligt
Våren 2009 skickades de tre förslagen
LRK/HS förslag se ut som följer, med
ut skriftligt till regionerna som fick ange
ändringar gentemot nuvarande regler
vilket alternativ de föredrog.
markerade med dubbelt understruken
Regionerna gav sitt stöd till förslag 1 (dvs text;
utan HP).
Motiveringen var: ”Hederspris, HP,
Regler för Labrador Retrieverklubbens
bör ej delas ut, då det är en form av
inofficiella labradorutställningar
kvalitetsbedömning.” och SKKs regler för
Gäller från 2016-01-01
inofficiella utställningar anger ’endast
konkurrensbedömning’. Konstaterades
även att om HP skulle användas måste i så Gemensamma regler för inofficiella labrafall en ”kravnivå” formuleras för vad HP
dorutställningar i Labrador Retrieverklubinnebär som domarna får som riktlinje för bens regioners regi.
vilka hundar som ska tilldelas HP. EfterFastställda av Labradorfullmäktige 2015 att
som domarna som används oftast inte är gälla fr.o.m. 2016-01-01.
utbildade till auktoriserade domare fanns
osäkerhet om hur användandet av HP
Klassindelning
skulle fungera.
- valpklass 1 (4-6 mån)
- valpklass 2 (6-9 mån)
LRK/HS föreslår oförändrade regler, dvs
- juniorklass (9-15 mån)
att HP inte ska delas ut.
- unghundsklass (15-24 mån)
- jaktklass (från 15 mån, lägst 3:e pris
LRK/HS föreslår vidare ett tillägg:
vid officiellt jaktprov för retriever)
”Domaren äger rätt att till den avslutande
- öppen klass (från 24 mån)
BIS-finalen också kalla andra hundar än
- championklass (SE UCh, SE U(U)Ch
de som vunnit sina respektive klasser.
eller annan av SKK godkänd nationell
Domaren meddelar ringsekreteraren detta
utställningschampion)
i samband med placeringarna i klassen och
- veteranklass 1 (7-10 år)
ringsekreteraren noterar i sina anteckningar samt meddelar hundägaren.”
- veteranklass 2 (från 10 år)
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Hunden deltar i klass efter den ålder hunden har på utställningsdagen.
Hund som är utställningschampion får
endast delta i championklass alternativt om
den uppnått rätt ålder veteranklass 1 eller
veteranklass 2.
Bedömningsordning
1) samtliga valpklasser, hanar följt av
tikar
2) valp-BIS
3) vuxna hanar i klassordning enligt
ovan
4) vuxna tikar i klassordning enligt ovan
5) BIS vuxna
Så här går bedömningen till
I samtliga klasser tillämpas konkurrensbedömning (kvalitetspriser får inte
delas ut på inofficiella utställningar enligt
SKKs regler). Hederspris, som är en form av
kvalitetspris, får inte heller användas.
Varje utställare får ett diplom med hundens
skrivna kritik där även arrangör, datum,
plats och hundens namn framgår (kritiklappar som används på officiella utställningar
får inte användas enligt SKKs regler).
Domaren tittar först på samtliga hundar i
den klass som är inne för bedömning.
Därefter bedömer domaren varje hund individuellt och skriver en skriftlig kritik.
När alla hundar i klassen är enskilt bedömda, kallas de på nytt in i ringen tillsammans
och av dessa placerar domaren fem hundar;
1:a, 2:a, 3:a, 4:a och 5:a.
Diplomen/kritikerna delas ut till alla som
inte ska tävla vidare.
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Valp-BIS;
Samtliga klassvinnare (max 4 valpar)
tävlar mot varandra och domaren placerar BIS-valp 1–4.
Domaren äger rätt att till den avslutande
BIS-finalen även kalla andra hundar än
de som vunnit sina respektive klasser.
Domaren meddelar ringsekreteraren
detta i samband med placeringarna i
klassen och ringsekreteraren noterar i
sina anteckningar samt meddelar hundägaren detta.
BIS vuxna;
Samtliga klassvinnare bland de vuxna
hundarna (hanar och tikar) tävlar mot
varandra och domaren placerar BIS 1–5.
Domaren äger rätt att till den avslutande
BIS-finalen även kalla andra hundar än
de som vunnit sina respektive klasser.
Domaren meddelar ringsekreteraren
detta i samband med placeringarna i
klassen och ringsekreteraren noterar i
sina anteckningar samt meddelar hundägaren detta.
Efter att respektive utställnings BIS-tävlan
är genomförd kan regionerna, om de så vill,
kora exempelvis ’Bästa gula labrador’, ’Bästa bruna labrador’, ’Bästa svarta labrador’,
’Bästa jaktmeriterade’, ’Bästa uttersvans’,
’Vackraste uttrycket’ etc.
Syftet med klubbens
inofficiella labradorutställningar
Själva utställningen tillsammans med eventuella andra kringaktiviteter under dagen,
kan få medlemmarna att känna att det är
en trivsam och avspänd tillställning, som
ska vara en av målsättningarna för utställningsdagen. De inofficiella labradorutställn-

RETRIEVERKLUBBEN

l

l

LABRADORFULLMÄKTIGE 28–29 MARS 2015

l

ingarna kan även vara bra träning med
social samvaro för såväl hundar som människor. Det ska finnas tid och möjligheter för
ovana utställare att använda de inofficiella
labradorutställningarna som en inkörsport
till de officiella.
Självklart ska det också vara ett kynologiskt
värde i LRKs regioners inofficiella labradorutställningar. Regionerna ansvarar för
att inbjuden domare passar för uppdraget.
Domare kan t.ex. vara
-uppfödare av rasen eller har visat ett
mycket stort intresse för den
-auktoriserad domare för labrador
-auktoriserad domare på andra raser
som planerar vidareutbildning på labrador
Rosetter och priser
Varje region beslutar - med ledning av hur
ekonomin (budgeten) ser ut - själv om vilka
rosetter och priser som ska delas ut. Det är
dock uppskattat och rekommendabelt att
dela ut placeringsrosetter i alla klasser samt
BIS-rosetter (valp och vuxen).
Övriga priser brukar oftast vara sådant som
sponsorer eller medlemmar skänkt till klubben (regionen).
Krav på medlemskap
För deltagande i valpklass 1 eller valpklass 2
krävs inte att ägaren är medlem i LRK.
För deltagande i annan klass krävs att ägaren har giltigt medlemskap i LRK.
I övrigt hänvisas till tillämpliga delar av SKKs
Anvisningar för utställningar som inte stambokförs.
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STATISTIK AVEL
Registreringar & HD/ED 2014–2010
2014

2013

2012

2011

2010

Antal registreringar

2228

2275

2282

2299

2211

Inavelsgrad

1,00

1,00

1,00

1

1,00

1190

1304

1197

1073

1194

HD grad 1 / C

189

169

147

142

142

HD grad 2 / D

57

69

50

78

65

HD grad 3 och
4/E

12

15

7

10

10

Antal röntgade

1448

1557

1401

1308

1411

Registreringar och
inavelsgrad

Höftledsdysplasi
HD ua / A och B

HD totalt

258

253

204

230

217

HD %

17,8

16,2

14,6

17,6

15,3

Armbågsledsdysplasi
Artros ua

1274

1382

1246

1150

1236

Artros lindrig

63

77

67

80

99

Artros måttlig

22

34

24

27

20

Artros kraftig

31

15

28

23

17

Antal röntgade

1390

1498

1365

1280

1372

Artros totalt

116

126

119

130

136

Artros %

8,3

8,4

8,7

10,2

9,9
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Mest använda hanhundar 2014
2014

2014

regnr

Namn

Antal Kullar Antal Valpar

Kull snitt

Totalt Antal
kullar

Totalt Antal
Valpar

SE60856/2010

Coco Loco’s Dragon
Fly

13

83

6,4

22

145

jaktavlad

S25270/2009

Conneywarren
Brooklin

11

59

5,4

32

174

jaktavlad

KCAK03531104

Copperbirch Liffey

11

57

5,2

11

57

SE25224/2010

Mallorn’s Ice Device

9

56

6,2

20

116

jaktavlad

SE19419/2012

Conneywarren Lennie

8

55

6,9

25

164

jaktavlad

SE24318/2013

Oakleaf Warlord

7

43

6,1

8

49

SE43330/2012

Aquador Merlin

6

42

7

7

51

DK23646/2008

Coco Loco’s X-File

6

36

6

17

118

jaktavlad

DK14884/2012

Ellijas Dudley

6

36

6

8

45

jaktavlad

S46521/2007

Delfleet Hawk

5

36

7,2

26

165

S64502/2007

Sjöbygårdens Im Still
Standing

5

35

7

14

99

S20430/2009

Sunziri’s Muddy
Belmont

4

32

8

11

82

SE11424/2013

Annual’s Poker Star

4

31

7,8

4

31

SE30898/2012

Carpenny Kubla Khan

4

29

7,3

6

43

S29242/2006

Tjotte’s Lover Under
Cover

4

26

6,5

20

125

S60632/2009

Ritou’s Gorgonzola

4

25

6,3

4

25

S15612/2009

Cynhinfa Hamik

3

25

8,3

7

56

SE23969/2012

James-Dean

3

24

8

4

32

SE55672/2011

Dark Water’s Heartland Dolcetto

3

23

7,7

4

31

jaktavlad

S46211/2009

Duvskogens Ben Deco

3

21

7

6

45

jaktavlad

SE49673/2011

Jobeshill Buffalo Bill

3

21

7

6

41

jaktavlad

FI46017/09

Broadlaw Warren

3

20

6,7

13

84

SE22858/2011

Mementos Trubadur

3

20

6,7

3

20

S27894/2008

Carmal’s Enyas Noble

3

18

6

8

47

S42028/2009

Macita’s Mountain
Treasure

3

17

5,7

6

38

SE53090/2012

Broadlaw Ivor

3

8

2,7

3

8

jaktavlad

jaktavlad

jaktavlad
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ÖGONDIAGNOSER 2014
PPM, iris-lins måttlig

1

PPM, iris-iris lindrig

1

PPM, iris-iris måttlig

2

PHTVL/PHPV, grad 1

1

Lindrig RD/näthinneveck

5

Multifokal RD

1

Distichiasis

3

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig

6

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlig

6

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas

6

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Genetisk betydelse okänd

1

Katarakt, partiell cortex främre, måttlig. Ärftlig

1

Katarakt, partiell cortex främre, måttlig. Ej ärftlig

1

Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ej ärftlig

2

Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas

1

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas

2

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Genetisk betydelse okänd

3

Katarakt, partiell cortex, BPK, lindrig. Ärftlig

9

Katarakt, partiell cortex, BPK, måttlig. Ärftlig

4

Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ärftlig

15

Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej
bedömas

5

Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Genetisk betydelse
okänd

1

Katarakt, partiell cortex, punktformig, lindrig. Ärftlig

1

Katarakt, partiell cortex, punktformig, lindrig. Genetisk betydelse
okänd

2

Katarakt, partiell nukleus, lindrig. Ej ärftlig

3

Progressiv retinal atrofi (PRA)

2

Retinopati. Ej ärftlig

1

Retinopati. Ärftlighet kan förnärvarande ej bedömas

1

Öga UA

786

Öga, uppföljning

1

PPM, iris-iris lindrig

1

Geografisk RD

4

Övrig medfödd förändring i ögat

1

PLD, normal

1

PLD, <½

1

Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Genetisk betydelse okänd

1

Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig. Ärftlig

1

Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ej ärftlig

1

Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, måttlig ärftlig

1

Retinopati. Genetisk betydelse okänd

2
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STATISTIK FÖR UTSTÄLLNINGSÅRET 2014
Under året har det arrangerats 71 officiella utställningar. SKK’s länsklubbar har arrangerat 41 av dessa,
varav 27 internationella och 14 nationella och SSRK
(inkl. LRK’s Club Show) har arrangerat 30 utställnStatistik
utställningsåret
2014
ingar
där allaför
varit
nationella.
Under året har det arrangerats 71 officiella utställningar. SKK’s länsklubbar har
På Statistik
5 av dessaför
utställningar
harvarav
rasen
varit
uppdelad
arrangerat
41
av dessa,
27
internationella
och 14 nationella och SSRK (inkl. LRK’s
utställningsåret
2014
på Club
två domare
gör att rasen30
har
dömts av 76där alla varit nationella.
Show)vilket
har arrangerat
utställningar
domare
under
Under
året året.
har det arrangerats 71 officiella utställningar. SKK’s länsklubbar har
På
5 av
utställningar
rasen
varit uppdelad
på nationella
två domareoch
vilket
gör (inkl.
att rasen
Av arrangerat
dessa
76 dessa
domartillfällen
harvarav
51har
dömts
av nordis41 av
dessa,
27
internationella
och 14
SSRK
LRK’s
har dömts
avhar
76
domare
under
året. (29%) där alla varit nationella.
ka domare
(67%),
22arrangerat
av
Europeiska
Club
Show)
30domare
utställningar
dessa
76Asien
domartillfällen
har 51 dömts av nordiska domare (67%), 22 av Europeiska
ochAv
3 (4%)
från
resp. Australien.
domare
(29%) utställningar
och 3 (4%) från
Australien.på två domare vilket gör att rasen
På
5 av dessa
harAsien
rasenresp.
varit uppdelad
har dömts av 76 domare under året.
Antal
av totalen
Av dessa 76 domartillfällen har 51 dömts
av nordiska%
domare
(67%), 22 av Europeiska
domare (29%) och 3 (4%) från Asien resp.
Sverige
33 Australien.
43%
Övriga Norden
18
24%
Antal
% av totalen
Övriga Europa
22
29%
Sverige
33
43%
Övriga Världen
3
4%
Övriga Norden
18
24%
76
100%
Övriga Europa
22
29%
Övriga
Världen
943 hundar
varav 325 hanar (34,5%) och 3618 tikar (65,5%) har4%
tillsammans ställts ut
2407
gånger
varav
hanar
858
(35,6%)
och
tikar
1549
(64,4%).
I
snitt har det deltagit 34
76
100%
943 hundar varav 325 hanar (34,5%) och 618 tikar
labradorer
per utställning.
(65,5%)
har tillsammans
ställts ut 2407 gånger var943
hundar
varavoch
325tikar
hanar
(34,5%)
618 tikar (65,5%) har tillsammans ställts ut
av hanar 858 (35,6%)
1549
(64,4%).och
I snitt
Fördelning
av
kvalitetspriserna:
gånger34
varav
hanarper
858utställning.
(35,6%) och tikar 1549 (64,4%). I snitt har det deltagit 34
har2407
det deltagit
labradorer
Excellent
Very
Good
Sufficient Disqualifie
KEP
labradorer per utställning.
Good
d
Fördelning
av kvalitetspriserna:
Totalt
1694
585
97
12
6
13
Excellent
Very
Good
Sufficient
KEP
%
70,4%
24,3%
4,0%
0,5% Disqualifie
0,2%
0.5%
Good
d
Totalt
585ser fördelningen
97
12
6 här:
13
Tittar man på hanar och1694
tikar var för sig
av kvalitetspriser
ut så
%
70,4%
24,3%
4,0% Sufficient
0,5% Disqualified
0,2%
0.5%
Excellent
Very
Good
KEP
Good
Tittar
tikar var för 201
sig ser fördelningen
av kvalitetspriser
ut så
Hanarman
(858på
st)hanar och599
46
5
3 här:
4
Excellent
Very
Good
KEP
%
69,8%
23,4%
5,4% Sufficient
0,6% Disqualified
0,3%
0,5%
Good
Hanar (858 st)
599
201
46
5 Disqualifie3
4
Excellent
Very
Good
Sufficient
KEP
%
69,8%
23,4%
5,4%
0,6%
0,3%
0,5%
Good
d
Tikar (1549 st)
1095
384
51
7
3
9
Excellent
Very
Good
Sufficient
KEP
%
70,6%
24,8%
3,3%
0,5% Disqualifie
0,2%
0,6%
Good
d
Tikar (1549 st)
1095
384
51
7
3
9
Kvalitetspriset CK i konkurrensklass
har fördelats3,3%
enligt tabellen
nedan där0,2%
procentsatsen
%
70,6%
24,8%
0,5%
0,6%
är beräknad på utdelade CK på antalet hundar/kön samt totalt.
Utdelade CK totalt Antal individer
Kvalitetspriset
CK i konkurrensklass
fördelats
enligt tabellen nedan där procentsatsen
Hanar
357 (41,6%) har 150
(46,1%)
är
beräknad på utdelade
på antalet hundar/kön
samt totalt.
Tikar
569CK
(36,7%)
250 (40,4%)
Utdelade
totalt Antal400
individer
Totalt
926CK
(38,5%)
(42,4%)
Hanar
357 (41,6%)
150 (46,1%)
Av de 1694 excellent som
delats ut har 54,6%
även fått CK. Delar man upp även detta
35
Tikar
569
(36,7%)och 51,9%
250
(40,4%)
på kön är det 59,5% l
för
hanarna
av
tikarna med excellent som
även tilldelats
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Totalt
926 (38,5%)
400 (42,4%)

Excellent

Very
Good
Sufficient Disqualifie
KEP
Good
d
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Tikar (1549 st)
1095
384
51
7
3
9
Kvalitetspriset
CK i konkurrensklass
%
70,6% har förde24,8%
3,3%
0,5%
0,2%
0,6%
lats enligt tabellen nedan där procentsatsen är
beräknad på utdelade CK på antalet hundar/kön
Kvalitetspriset
CK i konkurrensklass har fördelats enligt tabellen nedan där procentsatsen
samt
totalt.
är beräknad på utdelade CK på antalet hundar/kön samt totalt.
Utdelade CK totalt Antal individer
Hanar
357 (41,6%)
150 (46,1%)
Tikar
569 (36,7%)
250 (40,4%)
Totalt
926 (38,5%)
400 (42,4%)
Av de 1694 excellent som delats ut har 54,6% även fått CK. Delar man upp även detta
Av på
de kön
1694är
excellent
somför
delats
ut har och
54,6%
även av tikarna med excellent som även tilldelats
det 59,5%
hanarna
51,9%
fåttCK.
CK. Delar man upp även detta på kön är det
59,5% för hanarna och 51,9% av tikarna med excellent som även tilldelats CK.

Utdelade Cert. har fördelat sig så här:
Antal
Fördelat på individer
Utdelade Cert
137
108
Varav hanar
66
54
Varav tikar
71
54
Utdelade R-Cert. har fördelat sig så här:
Antal
Fördelat på individer
Utdelade R-Cert 127
94
Varav hanar
60
40
Varav tikar
67
54
BIR/BIM Fördelning mellan kön totalt och per individ
Totalt
Fördelat på individer
BIR
71
49
Varav hanar
31
20
Varav tikar
40
29
BIM
Varav hanar
Varav tikar

Totalt
69
38
31

Fördelat på individer
58
22
25

Under året har det registrerats 46 nya championat (SEU(U)CH samt SE UCH)
SEU(U)CH
SE UCH
SEU(U)CH
Svenskägd
Utlandsägd
Utlandsägd
hund
hund
hund
Antal
25
1
20
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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 2008-03-29-30 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 201003-21 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 tilllämpliga 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 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
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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.
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 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:
För delegater till fullmäktige: tiden från och med det
fullmäktigemöte till vilken delegaten valts, till därpå kommande fullmäktigemöte.
För andra personer som väljs enligt stadgarna: Tiden från det
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fullmäktigemöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande fullmäktigemöte eller till och med det fullmäktigemöte 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 delegaterna senast 3 veckor före fullmäktigemötet. Till kallelsen ska
bifogas verksamhetsberättelse och årsbokslut med balansoch 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 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.
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 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
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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 fullmäktigemötet.
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans 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 kallade.
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 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).
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 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 mötesord-
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föranden 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.
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.
l
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§ 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.
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 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
Labrador Retrieverklubben 2010 8
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 balansoch resultaträkning samt redogörelse över arbetet med
avelsfrågor vid ordinarie fullmäktigemöte
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10. bereda ärenden som ska behandlas av fullmäktigemötet
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 sammanställas i ett bokslut.
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning 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 verksamhetsberättelse 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 sammanträden.
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.
Efter beslut från styrelsen ska valberedningen beredas tillfälle
att närvara vid styrelsesammanträde.
Sammankallande ska tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 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.
Protokollen ska tillställas styrelsen, regionernas styrelser, klubbens ordinarie revisorer, sammankallande i valberedningen
samt SSRK:s huvudstyrelse.
Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.
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§ 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
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.
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 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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