
PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT 1 

Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubbens fullmäktigemöte 2006-03-26 Scandic Hotel Järva Krog 
Solna. 

 

§1 

Mötets öppnande 

Ordförande Bitte Sjöblom öppnande mötet och hälsade alla välkomna. 

§2 

Fastställande av röstlängden. 

27  röstberättiga delegater är närvarnade. Delegater och övriga mötesdeltagare anges i bilaga 1. 

Fullmäktigemötet beslutar 

Att fastställa röstlängden till 27 röster. 

§3 

Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet. 

Valberedningen föreslår att Lars Ramberg väljs till ordförande och Patricia Nordbäck till vice ordförande för 
fullmäktigemötet. 

 Fullmäktigemötet beslutar 

Att välja Lars Ramberg till ordförande och Patricia Nordbäck till vice ordförande för 
fullmäktigemötet. 

§4 

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

Styrelsen anmäler att Kjell Svensson utsetts till protokollförare vid fullmäktigemötet. 

§5 

Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera proto-
kollet. 

Valberedningen föreslår att Peter Söderberg och Åsa Simonsson väljs till justerare tillika rösträknare. 

Fullmäktigemötet beslutar 

Att välja Peter Söderberg och Åsa Simonsson till justerare tillika rösträknare. 

 

Åsa Simonsson avviker från mötet under §14 efter valen av ordinarie ledamöter. 

Fullmäktigemötet beslutar 

Att välja Susanne Hultman till justerare tillika rösträknare från och med §14 val av suppleanter i 
styrelsen. 

§6 

Beslut om närvaro- och yttranderätt  för annan än vald delegat (enligt § 7  mom 7). 

Vid fullmäktigemöte har varje medlem rätt att närvara och rätt att yttra sig. Samtliga närvarande är medlemmar 
förutom två av styrelsen inbjudna gäster. 

Fullmäktigemötet beslutar 

Att de två inbjudna gästerna har närvarorätt men inte yttranderätt. 
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§7 

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 

Kallelse har publicerats i Labradoren nr 4 2005 samt på klubbens hemsida. En personlig kallelse har gått ut till 
samtliga fullmäktigedelegater inom i stadgarna stipulerad tid. 

Fullmäktigemötet beslutar 

Att fullmäktigedelegaterna har blivit stadgeenligt kallade till årets fullmäktigemöte. 

§8 

Fastställande av dagordningen 

Mötesordförande föreslår att styrelsens proposition om revidering av labradorfondens statuter behandlas före 
personvalen. 

Fullmäktigemötet beslutar 

Att fastställa dagordningen med föreslagen justering. 

§9 

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

Verksamhetsberättelsen för 2005 föredrogs av styrelsens ordförande. 

Raskompendiet diskuterades. Fullmäktigemötet uttalade att raskompendiet skyndsamt bör färdigställas. 

Frågor ställdes bland annat om klubbens motion till SSRK fullmäktige om delning av SSRK, mätning av 
mankhöjd på utställning, projektet FART, kategorisering av rasen och gentest för prcd-PRA. 

Ett stort tack för ett fantastiskt arrangemang av Working Camp 2005 framfördes till styrelsen. 

Balans- och resultaträkning föredrogs av kassören Margot Engström. 

Revisorernas berättelse föredrogs av revisorn Agneta Olofsson.. 

Fullmäktigemötet beslutar 

Att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

§10 

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 

Fullmäktigemötet beslutar 

Att fastställa balans- och resultaträkningen för 2005 samt att vinsten ska överföras i ny räkning. 

§11 

Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående 
fullmäktigemöte givit till styrelsen. 

Styrelsens ordförande Bitte Sjöblom föredrar den i årsmöteshandlingarna bilagda rapporten avseende de 
uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen. 

Fullmäktige beslutar 

Att anse uppdragen utförda och lägga rapporten till handlingarna.  
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§12 

Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen. 

Fullmäktigemötet beslutar 

Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden. 

§13 

Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till 
a) verksamhetsplan för kommande år. 

Styrelsens ordförande Bitte Sjöblom föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2006. 

Fullmäktigemötet diskuterar arbetet med avelsfrågor i klubben med särskild tyngdvikt på konsekvenserna av 
gentestet för prcd-PRA och ändringar i valphänvisningsregler och regler för hanhundlistan, som är en 
konsekvens av det av SKK fastställda RAS dokumentet för labrador retriever.   

Fullmäktigemötet uttalar att ytterligare vikt bör läggas vid arbetet med avelsfrågor i klubben 

Majvor Näsman yrkar på att en formulering ska införas i verksamhetsplanen för 2006 som syftar till att 
valphänvisningsreglerna gällande föräldradjurs HD status ska förändras så att de harmonierar med 
registreringsreglernas krav om känd HD status. 

Votering begärs om förslaget. Voteringen utfaller med 4 röster för bifall och 16 röster för avslag till Majvor 
Näsmans förslag. 

Fullmäktigemötet beslutar 

Att avslå Majvor Näsmans förslag. 

Att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2006. 

 
b) medlemsavgifter (enligt  § 4).  

Styrelsen föreslår fullmäktigemötet att medlemsavgifterna ska vara oförändrade. Det vill säga 200kr för 
fullbetalande medlem, 100kr för familjemedlem och 265kr för utlandsboende medlem. 

Fullmäktigemötet beslutar 

Att godkänna styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter. 

 
c) rambudget för kommande år. 

Kassör Margot Engström föredrar styrelsens förslag till rambudget för 2006 och 2007. 

Fullmäktigemötet beslutar 

Att i rambudgeten för 2006 ska intäkterna vara 1 060 000kr och kostnaderna 1 204 000kr, vilket ger en 
förlust på 144 000kr. 

Att i rambudgeten för 2007 ska intäkterna vara 1 642 600kr och kostnaderna 1 726 000kr, vilket ger en 
förlust på 83 400kr. 

 
 

 

 

 



PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT 4 

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

Styrelsen föreslår följande villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och 
övriga funktionärer: 

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

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

- För avlägset boende må kostnadsjämförelse göras mellan bil/tåg och flyg. 

 

Fullmäktigemötet beslutar 

Att fastställa styrelsen förslag till reseersättning. 

 

e) Proposition från styrelsen med förslag till revidering av statuter gällande Labradorfonden. 

Fullmäktigemötet beslutar 

Att bifalla styrelsens förslag till reviderade statuter gällande Labradorfonden. 

§14 

Val av ordförande och vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt 
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt  § 8 mom. 1). 

Valberedningen föreslår omval av Bitte Sjöblom som ordförande i styrelsen för 1 år. 

Fullmäktigemötet beslutar 

Att välja Bitte Sjöblom till ordförande i styrelsen för 1 år. Valet var enhälligt. 

 

Valberedningen föreslår till ordinarie ledamöter i styrelsen Marie Jonsson, nyval 2 år, Katarina Ramberg, nyval 
2 år och Maria Hansson, nyval 2 år. 

Fullmäktige beslutar 

Att till ordinarie ledamöter i styrelsen välja Marie Jonsson, nyval  2år, Katarina Ramberg, nyval 2 år 
och Maria Hansson, nyval 2 år. 

Valberedningen föreslår till suppleanter i styrelsen Håkan Johanzon, omval 1 år och Anita Norrblom nyval 1 
år. 

Fullmäktigemötet beslutar 

Att till suppleanter i styrelsen välja Håkan Johanzon, omval 1 år och Anita Norrblom nyval 1 år. 

Att Håkan Johanzon har tjänstgöringsordning ett och Anita Norrblom tjänstgöringsordning två. 
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§15 

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter (enligt § 9). 

Valberedningen föreslår till ordinarie revisorer Agneta Olofsson, omval 1 år och Britt-Marie Engholm, omval 
1 år. 

Fullmäktigemötet beslutar 

Att till ordinarie revisorer välja Agneta Olofsson, omval 1 år och Britt-Marie Engholm, omval 1 år. 

 

Valberedningen föreslår till revisors suppleanter Anne Hoflund-Olofsson, omval 1 år och Jûrgen Gänsler, 
omval 1 år. 

Fullmäktigemötet beslutar 

Att till revisors suppleanter välja Anne Hoflund-Olofsson,omval 1 år och Jûrgen Gänsler, omval 1 år. 

§16 

Val av valberedning. (enligt § 10) 

Susanne Rehlin innehar mandat till fullmäktigemötet 2007. 

Fullmäktige beslutar  

Att till sammankallande i valberedningen på 1 år välja Ann-Marie Stamfelt. 

Att till ledamot i valberedningen på 2 år välja Eva Rosén. 

§17 

Beslut om omedelbar justering . 

Fullmäktigemötet beslutar  

Att förklara §14-16 för omedelbart justerade. 

§18 

Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet eller motion som av region anmälts till 
klubbstyrelsen för behandling av fullmäktigemötet (enligt  § 7  mom  8).   

a. 

Motion från Region Skåne angående att regionsträff ska arrangeras separat från fullmäktigemötet. 

Styrelsen föreslår fullmäktigemötet att avslå motionen. 

Fullmäktigemötet beslutar 

Att avslå motionen. 

b.  

Motion från Region Värmland angående ny fördelning av medlemsavgifter. 

Styrelsen föreslår fullmäktigemötet att avslå motionen. 

 Fullmäktigemötet beslutar 

Att avslå motionen. 
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c. 

Proposition  från styrelsen angående benämning på klubbens fullmäktigemöte. 

Föreslås att klubbens fullmäktigemöte officiellt ska benämnas ”Labradorfullmäktige”. 

Fullmäktige beslutar 

Att bifalla propositionen. 

d. 

Proposition från styrelsen angående att få acceptans av FART-projektet i klubbens regi. 

Fullmäktigemötet beslutar 

Att bifalla propositionen. 

§19 

Övriga frågor   

Diskuterades den uppkomna situationen med fågelinfluensa och de konsekvenser det får för B-provs 
verksamheten samt klubbens reaktioner på detta. 

Hedersutmärkelser: 

Labradorklubbens Förtjänsttecken tilldelades Peter Söderberg och Göran Johansson. 

Labradorklubbens Uppfödardiplom tilldelades kennel Twiggs innehavare Inger och Erik Eckardt de Mant, 
kennel Minnows innehavare Charlotte Lindell, kennel Dippers innehavare Solveig Gyring, kennel Smart 
Fellows innehavare Yvonne Westerlund och kennel Birdland innehavare Lars Lillnor. 

Årets Labrador 2005 tilldelades Tidernas Tio Pepe ägare Christine Chiacchiaretta. 

Avgående styrelseledamöterna Gunnel  Åström och Marita Björling avtackades. 

Fullmäktigemötets ordförande Lars Ramberg, vice ordförande Patricia Nordbäck och sekreterare Kjell 
Svensson samt valberedningens ledamöter Jörgen Norrblom,  Susanne Rhelin och Ann-Marie Stamfeldt och 
Labradorfondens ordförande Roland Hjelm tackades för sina insatser. 

§20 

Mötets avslutande 

Styrelsens omvalda ordförande Bitte Sjöblom avslutade mötet. 

Mötesordförande  Protokollförare 

 

------------------------------------------ ---------------------------------------------- 

Lars Ramberg   Kjell Svensson 

Justerare   Justerare 

 

----------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

Peter Söderber   Åsa Simonsson tom  §14 val av ordinarie styrelseledamöter 

Justerare 

----------------------------------------------- 

Susanne Hultman fom §14 val av suppleanter i styrelsen 


