
 
 
 
Labrador Retrieverklubben 
LABRADORFULLMÄKTIGE 
Datum: 19 mars 2023                      Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 
  
 
§ 1 Mötets öppnande 

Huvudstyrelsens ordförande Anders Dillström inledde fullmäktige med en parentation för 
Dan Ericsson, Majvor Näsman och Christer Nälser och det hölls en tyst minut. Därefter 
hälsade ordföranden alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2023 öppnat.  

§ 2 Fastställande av röstlängden 
Fullmäktige fastställde röstlängden till 25 röstberättigade delegater från 11 regioner.  

§ 3 Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet 
 Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Lars Ramberg till 
 mötesordförande och Jörgen Norrblom till vice mötesordförande. 

§ 4 Styrelsens anmälan av protokollförare 
 Anmäldes att Kari Sundqvist utsetts att föra protokoll under Labradorfullmäktige. 

§ 5 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordföranden ska justera protokollet 
Till protokolljusterare tillika rösträknare föreslogs Jane Geismar och Ulrica Briving 
Samuelsson.  

               Fullmäktige beslöt att välja Jane Gejsmar och Ulrica Briving Samuelsson till justerare 
tillika rösträknare. 

 
§ 6 Närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat 

Fullmäktige konstaterade att samtliga närvarande var medlemmar och därmed har 
samtliga, enligt stadgan, närvaro- och yttranderätt. Närvaroförteckning finns i bilaga till 
protokollet. 

§ 7 Beslut om arbets- och beslutsordning vid mötet 
Fullmäktige beslöt att fastställa styrelsens förslag till arbets- och beslutsordning. 

§ 8 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 
Bo Norling informerade om att kallelsetill fullmäktige 19 mars 2023 publicerats i 
Labradoren 4/2022 och på klubbens hemsida samt att alla anmälda delegater fått 
personlig kallelse tillsammans med möteshandlingar minst tre veckor innan 
fullmäktigemötet.  

 Fullmäktige konstaterade att kallelsen hade skickats ut i stadgeenlig ordning.   
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§ 9 Fastställande av dagordningen  
Fullmäktige beslöt att justera dagordningen genom att ta bort §10. Därefter beslöts att 
fastställa dagordningen  

§ 10        Tillsättande av en grupp på tre personer för att förbereda val av valberedning 
Valberedningen meddelar att ett förslag till ny valberedning redan föreligger. Med 
anledning av detta togs paragrafen bort enligt beslut i föregående §9.  

§ 11 Verksamhetsberättelse för 2022, årsbokslut med balans- och resultaträkning, 
redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 
Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom sida för sida.  2 tillägg har inkommit 
som bilagor, 1 kommittén för stamboken. 2 kommittén för RAS.  

 Kassör Bo Norling föredrog årsbokslutet med resultat- och balansräkning.  

 Lena föredrog information om RAS- och hälsenkäten.  

               Jeanette informerade om jaktkommitténs arbete där man anordnat ordinarie B-prov, 
ett A-prov samt utbildningsjakt. 

              Agnes informerade om 2022 års club show samt planerna för kommande club show. 

 Fullmäktige beslöt att lägga verksamhetsberättelsen med tillhörande kassaberättelse 
till handlingarna. 

 Revisor Lars Lindgren föredrog revisionsberättelsen med tillstyrkande att resultat- och 
balansräkning fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2022  

§ 12        Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2022 samt beslut om hur 
uppkommet resultat ska disponeras 
Kassör Bo Norling föredrog styrelsens förslag om hur uppkommet resultat ska 
disponeras. Styrelsen föreslår att vinsten för verksamhetsåret 2022 överföres till 
balanserat resultat i ny räkning. 

 Fullmäktige beslöt att fastställa balans- och resultaträkningen för 2022 samt att bifalla 
styrelsens förslag till disposition av uppkommet resultat. 

 
§ 13 Ansvarsfrihet för styrelsen 
                Fullmäktige beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. 
 
§ 14  Presentation av och beslut om styrelsens förslag till:                             
 

  a) Verksamhetsplan för år 2023 
 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2023 presenterades av respektive 

områdesansvarig i huvudstyrelsen. 
 
 Under Jakt informerades om att en första version av ”Jaktpärm” hade distribuerats till 

regionerna under regionträffen. Under Avel informerades det om 5 digitala träffar under 
våren under temat RAS. 
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 Tillägg till verksamhetsplanen – att genomföra funktionärsträffar inom regionernas egna 
ansvarsområden.  

                                           
   Fullmäktige beslöt att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 

2023. 
 

b) Medlemsavgifter för år 2024  
Enligt beslut från Fullmäktige 2022 ska medlemsavgifterna för år 2023 vara oförändrade. 
Styrelsen föreslår att även medlemsavgifterna för år 2024 blir oförändrade.            
Fullmäktige beslöt enligt styrelsens förslag att medlemsavgifterna för 2024 blir oförändrade. 

 
c) Budget för 2023 och rambudget för 2024 
Kassör Bo Norling föredrog, och kommenterade, förslaget till budget för 2023 och rambudget 
för 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Fullmäktige beslöt att fastställa förslaget till budget för 2023 och rambudget för 2024. 

d) Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, 
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer 
Fullmäktige beslöt i enlighet med styrelsens förslag.  
att resa med egen bil ska ersättas enligt statliga resebestämmelser f. n. 25.00 kr/mil. LRK 
väljer att inte höja ersättningen i linje med SKK utan avvaktar eventuell justering av statliga 
resebestämmelser. 
att vid resa med tåg billigaste alternativet ska väljas och att sovvagn kan väljas vid resa 
nattetid 
att flyg kan väljas i särskilda fall (t.ex. avsevärd tidsvinst).  
att billiga, men avbokningsbara biljetter ska eftersträvas samt 
att traktamenten inte ska förekomma. 

Mötet ajournerades kl 10.20 och återupptogs 10.45 
Röstlängden justerades 
 

§ 15  Val av ordförande, fyllnadsval av en ordinarie ledamot på ett år, val av tre ordinarie 
ledamöter på två år, två suppleanter på ett år samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning  

 
Till ordförande på 1 år föreslog valberedningen nyval av Jan-Erik Ek. Inga ytterligare förslag 
framfördes. 

 Beslöts att välja Jan-Erik Ek till ordförande på 1 år. Beslutet var enhälligt. 
 
 Till ordinarie ledamöter, omval på 2 år, föreslog valberedningen Bo Norling, Lena Karlsson 

samt Jeanette Nordgren. Inga ytterligare förslag framfördes.  
 Beslöt att välja Bo Norling, Lena Karlsson samt Jeanette Nordgren till ordinarie ledamöter på 

2 år. 
               Till ordinarie ledamot, fyllnadsval 1 år föreslog valberedningen Ann-Charlotte Larsson. Inga 

ytterligare förslag framfördes. 
                Beslöts att välja Ann-Charlotte Larsson till ordinarie ledamot på 1 år. 
 

Till suppleanter på 1 år föreslog valberedningen nyval av Ingegerd Wikström och nyval av 
Amanda Einmaa. Inga ytterligare förslag framfördes.  

 Beslöts att välja Ingegerd Wikström och Amanda Einmaa till suppleanter på 1 år och där 
Ingegerd Wikström blir första suppleant i turordningen. 
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§ 16        Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter 

Valberedningen föreslog nyval av Ewa Lysén Hedvall och omval av Lars Lindgren som 
ordinarie revisorer samt omval av Barbro Schmidt och Göran Assarsson som 
revisorssuppleanter, samtliga på 1 år. Inga ytterligare förslag framfördes. 

 Fullmäktige beslöt att välja Ewa Lysén Hedvall och Lars Lindgren som ordinarie revisorer på 1 
år.       

 Fullmäktige beslöt att välja Barbro Schmidt och Göran Assarsson som revisorssuppleanter på 
1 år. 

 
     b)       Efter valet av revisorer och revisorssuppleanter så meddelade Anders Dillström att det 

inkommit en nominering att utse Monica Damell Modin till hedersmedlem. 
               Fullmäktige beslutade enhälligt att utse Monica Damell Modin till hedersmedlem i Labrador 

Retrieverklubben. 
 
 
§ 17  Val av valberedning 
 Fullmäktige föreslog omval av Eva Zetterdahl till sammankallande i valberedningen på 

1 år.     
               Fullmäktige beslöts att välja Eva Zetterdahl till sammankallande för valberedningen.  
               Till ledamot av valberedningen på 2 år, nyval föreslogs Anders Hallgren samt  
               1 år, fyllnadsval Ellinor Månsson 
 Fullmäktige beslöt att välja Anders Hallgren till ledamot av valberedningen på 2 år och 

Ellinor Månsson på 1 år. 
 
 
§ 18 Omedelbar justering av paragraferna 15–18                                                    

Fullmäktige beslöt att förklara paragraferna 15–18 omedelbart justerade. 

 

§ 19 Ärenden väckta av huvudstyrelsen, regioner och medlemmar 
 
Styrelsen presenterade 2 propositioner varav 1 som styrelsen yrkade på att dra 
tillbaka. 

               Proportion 1. Bo Norling redogjorde varför styrelsen önskar dra tillbaka proportionen: 
Det föreslås att fullmäktige tar beslut om att lägga ner A-provet.  
Efter inkomna synpunkter synes det vara bättre att t.v. besluta om genomförande via 
budgeten för att ha en viss flexibilitet om förutsättningarna skulle ändras. Det har 
heller inte kunnat fastställas att fullmäktige beslutat i frågan tidigare. 
Fullmäktige beslöt att tillstyrka förslaget. 
 
Proportion 2. Ang framtida former för genomförande av jaktliga mästerskap 
inom Labradorklubben. Förslaget är att lägga ner Labradormästerskapet i 
nuvarande form. Att klubbmästerskap i form av B-prov anordnas i samtliga klasser 
from 2024. Att WT-mästerskap genomförs 2023 i nuvarande form och att HS får i 
uppdrag att utarbeta ny form för centralt anordnat WT from 2024. 
Fullmäktige beslutade tillstyrka styrelsens förslag 
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Motion 1. Från Anna Linderhed ang Optigen 
Yrkandet i motionen är att LRK slutar använda ordet ”Optigen” och istället använder 
ordet ”DNA-test för PRA” och då precisera om det är prcd-PRA eller Stargardt. 
Styrelsen svarar att Optigen mycket riktigt är ett laboratorium och formuleringen på 
valphänvisningen har varit missvisande men är nu ändrad.  
Med hänvisning till ovanstående anser styrelsen att motionen är besvarad. 
Fullmäktige beslöt att tillstyrka motionen. 

 
Motion 2. Stort kapital 
Motionärerna yrkar på att Labradorklubben använder delar av det stora sparkapitalet 
för att ordna webbaserade utbildningar inom avel för uppfödare. 
Styrelsen har i sin planering för verksamhetsåret 2023 tagit med fem olika webbinarier 
för de olika delarna i RAS med syfta att många medlemmar skall få möjlighet att 
påverka kommande RAS dokument. 
Med hänvisning till ovanstående anser styrelsen att motionen är besvarad. 
Fullmäktige beslöt att avslå motionen. 
 
Motion 3. Prissättning 
Motionärerna yrkar på att LRK ledamöter i huvudstyrelsen inte skall framföra åsikter 
om prissättning på valpar utan följa svensk lagstiftning. 
Styrelsen anser att den agerat i enlighet med motionärernas synpunkter. Däremot 
instämmer inte styrelsen i yrkandet som ju föreslår att styrelsen inte får ha en åsikt 
kring frågan om prissättning vilket vore att sätta munkavle på styrelsen. Detta torde väl 
strida mot lagstadgad yttrandefrihet. 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen att motionen avslås. 
Fullmäktige beslöt att avslå motionen. 
 
Motion 4. Text på hemsidan ang, Blocket 
Motionärerna yrkar på att LRK ändrar sin text på hemsidan angående annonser på 
Blocket från ”Köp inte valpar på Blocket” till ”Var försiktig när du letar valp på Blocket”. 
Styrelsen har varit extra tydlig med sin åsikt om hur man bör handla för att försäkra sig 
om ett seriöst köp. Texten på hemsidan lyder ” Köp inte valpar på Blocket utan att 
först kolla med LRK”. Styrelsen anser att detta råd är välmotiverat. 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen att motionen avslås. 
Fullmäktige beslöt att avslå motionen. 
 
Motion 5. Huvudstyrelsens objektivitet. 
Motionärerna yrkar på att LRKs ledamöter i huvudstyrelsen skall vara objektiva och 
inte lägga värderingar i uppfödares seriositet baserat på annonsplats. 
Styrelsen har aldrig uttalat sig om seriositet hos enskilda uppfödare beroende på var 
man annonserar. Att vi rekommenderar valpköpare att inte använda Blocket som 
kanal förr sitt köp är för att det kräver oerhört mycket kunskap av köparenför att göra 
ett bra val. 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen att motionen avslås. 
Fullmäktige beslöt att avslå motionen. 
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Motion 6. Uttryck av åsikter 
Motionärerna yrkar på att LRKs ledamöter i huvudstyrelsen inte skall framföra åsikter 
baserade på hörsägen. 
Styrelsen bedömer att det inte finns något konkret exempel eller tillfälle som vi kan 
förhålla oss till. Yrkandet är att styrelsen inte framför åsikter baserade på hörsägen. 
Då motionen tycks bygga just på hörsägen anser styrelsen att den bör avslås. 
Fullmäktige beslöt att avslå motionen.  
 

 
§ 20  Övriga frågor  

Några övriga frågor hade inte anmälts. 

               Bitte Sjöblom poängterade vikten av att noggrant sätta sig in i de motioner som skulle 
avhandlas på SSRKS fullmäktige 2023. 

   

               Mötet ajournerades för lunch 12.00 och återupptogs 13.00 
               Röstlängden justerades 
  

 Avtackningar  
Innan alla avtackningar tilldelades Annika Ahlén och Marilois Malmgård 
Labradorklubbens förtjänsttecken.  

               Anders Dillström avtackade med gåvor den avgående styrelsemedlemmen i sin 
frånvaro, Ulla-Britt Östman. Revisorerna Ninni Ericsson i sin frånvaro och Lars 
Lindgren. Valberedningens Monica Damell Modin samt mötesordförande Lars 
Ramberg och vice mötesordförande Jörgen Norrblom. Vice ordföranden avtackade 
därefter den avgående ordföranden Anders Dillström och överlämnade en gåva. 

 

§ 21  Mötets avslutande 
Ordförande Lars Ramberg tackade mötesdeltagarna för ett väl genomfört möte och 
lämnade över ordförandeklubban till nyvalde ordföranden Jan-Erik Ek som tackade för 
förtroendet och förklarade 2023 års Labradorfullmäktige avslutat. 

 
  
  
 

 

 Kari Sundqvist  Lars Ramberg 
 Protokollförare  Mötesordförande 
 
 
 
  
 Jane Geismar   Ulrica Briving Samuelsson 
 Protokolljusterare   Protokolljusterare 
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