Labrador Retrieverklubben
LABRADORFULLMÄKTIGE
Datum: Den 20 -21 mars 2010
Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

_________________________________________________________________________

§1

Mötets öppnande.
Huvudstyrelsens ordförande Maria Hansson hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat
varefter mötet inleddes med en parentation till minne av styrelseledamoten Kristina Eriksson,
som avled den 4 maj 2009.

§2

Fastställande av röstlängden.
22 röstberättigade delegater från 12 regioner var närvarande.

§3

Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet.
Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Lars Ramberg till
mötesordförande och Thomas Persson till vice mötesordförande.

§4

Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet.
Anmäldes att Carina Svensson utsetts att föra protokoll.

§5

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordförande ska justera protokollet.
Till rösträknare och protokolljusterare valdes Susanna Hultman, Sörmland och Kristina
Berghänel, Labväst

§6

Närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat.
Styrelsen konstaterade att fem personer – alla medlemmar i LRK – utöver styrelsen
och invalda klubbfunktionärer hade såväl närvaro- som yttranderätt.

§7

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
Mötet beslöt att kallelsen, som var införd i Labradoren nr 4/2009 samt postad till
regionerna, revisorer och valberedning den 2 december 2009 skickats ut i enlighet
med stadgarna.

§8

Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes efter förslag från mötesordförande att ändra p.11 till
vinst/förlust istället för förlust samt att punkten 19 e - val av hedersmedlem – lades in
efter p. 17 val.

§9

Beslut att utse en grupp på tre personer, som ges i uppdrag att förbereda val av
valberedning.
Att förbereda val av valberedning utsågs Vuokko Norkooli, Stefan Simonsson och
Peter Söderberg.

§ 10

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och
resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas
berättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom sida för sida, årsbokslutet med
balans- och resultaträkning likaså. Revisor Agneta Olofsson läste upp
revisionsberättelsen och tillstyrkte att resultaträkningen och balansräkningen skulle
fastställas samt att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2009.
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§ 11

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om uppkommen
vinst/förlust.
Mötet beslöt att fastställa balans- och resultaträkningen samt att vinsten skulle
överföras i ny räkning.

§ 12

Rapport angående LRK:s agerande i fråga om SSRK:s organisationsöversyn.
Den skriftliga rapport som fanns i handlingarna föredrogs kort. Av rapporten framgick
att LRK på SSRK:s fullmäktige 2009 bl.a. hade yrkat och fått bifall till att
organisationsutredningens fortsatta arbete skulle ske med sådan tidsplanering att
SSRK:s huvudstyrelse skulle kunna presentera ett komplett förslag senast den 20
januari 2010. Detta för att förslaget skulle kunna diskuteras i demokratisk ordning i
hela organisationen.

§ 13

Ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2009.
Margot Engström, som skött kassörsuppdraget under större delen av 2009 och varit
adjungerad till huvudstyrelsen, anmälde att hon som delegat för Mittlabben inte deltog
i beslutet.

§ 14

Presentation av och beslut om styrelsens förslag till:
a. Verksamhetsplan för år 2010.
Styrelsen föredrog förslaget till verksamhetsplan och redogjorde för tankarna bakom de olika
aktiviteterna.
Under diskussionen uttryckte flera delegater att även uppfödare som inte är medlemmar i
LRK bör inbjudas till de planerade RAS konferenserna. Under punkten hälsofrågor
påpekades bl.a. att framväxten av olika gentester får konsekvenser för avelsarbetet pga.
restriktioner att använda anlagsbärare som föräldradjur.
Inför rekryteringen till FART- beskrivarutbildningar betonade en delegat att de som antas till
utbildningen bör lämna någon form av referens och vara förankrade i organisationen.
På fråga om det inte finns behov av att utbilda utställningsansvariga, blev svaret att utmärkta
sådana utbildningar anordnas av SKK:s länsavdelningar.
Avslutningsvis under punkten informerade en delegat om möjligheterna att söka externa
finansiärer för att få till stånd angelägna forskningsprojekt om labradorens hälsa.
Mötet beslöt fastställa förslaget till verksamhetsplan med tillägget att hemsidan är en viktig
informationskanal.
b. Medlemsavgifter för år 2011 och 2012.
I fullmäktigehandlingarna stod felaktigt att beslutet avsåg medlemsavgifter för 2010 och
2011, vilket korrigerades.
Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgifterna ska vara oförändrade
för åren 2011 och 2012 dvs. 225 kr för fullbetalande medlem, 100 kr för familjemedlem, 100
kr för valpköpare, som får sitt första medlemsår betalt av valpens uppfödare, 150 kr för
utomlands boende valpköpare samt 290 kr för utlandsboende medlemmar.

Justerat:……………./………………./……………Orginalprotokollet är justerat

2

Labrador Retrieverklubben
LABRADORFULLMÄKTIGE
Datum: Den 20 -21 mars 2010
Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby
c. Budget för 2010 och rambudget för 2011.
Mötet beslöt fastställa budgeten i enlighet med styrelsens förslag.
d. Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.
Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag
att resa med egen bil ska ersättas enligt statliga resebestämmelser f. n.18,50 kr/mil.
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 ej ska förekomma.
§ 15

Val av ordförande, ordinarie ledamöter, suppleanter samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag och valde enhälligt
Maria Hansson till ordförande på 1 år, omval
Carina Svensson till ledamot, fyllnadsval på 1 år, omval
Ninni Eriksson till ledamot på 2 år, nyval
Thomas Persson till ledamot på 2 år, nyval
Gert Nordström till ledamot på 2 år, nyval
Birgitta Melin till suppleant 1 på 1 år, omval
Monica Damell Modin till suppleant 2 på 1 år, nyval

§ 16

Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter.
Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja
Agneta Olofsson till revisor på 1 år, omval
Lars Lindgren till revisor på 1 år, omval
Anne Hoflund - Olofsson till revisorsuppleant på 1 år, omval
Barbro Schmidt till revisorsuppleant på 1 år, omval

§ 17

Val av hedersmedlem
Fullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att utse Kristina Berghänel till
hedersmedlem i Labrador Retrieverklubben.

§ 18

Beslut om omedelbar justering.
Paragraferna 15 - 17 förklarades omedelbart justerade.

§ 19

Ajournering av mötet.
Mötet beslöt ajournera sig till nästa dag.

§ 20

Återupptagande av fullmäktigemötet
Mötet återupptogs den 21 mars kl.09.00 och röstlängden justerades till 21 närvarande
delegater.

§ 21

Val av valberedning
Fullmäktige beslöt att välja
Åsa Iletorp till sammankallande i valberedningen på 1 år, nyval
Ingrid Björne till ledamot i valberedningen på 2 år, nyval
Beslutet förklarades omedelbart justerat.
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§ 22

Ärenden väckta av regioner och styrelsen:
a. Motion nr 1 angående släpspår på B - jaktprov för retriever.
Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.
b. Motion nr 2 angående länkar till rasdata från valpförmedlingen.
Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.
c. Proposition nr 1 angående stadgeändring.
Mötet beslöt
att ge styrelsen mandat att göra de redaktionella ändringar i stadgarna som styrelsen
anser är motiverade samt
att uppdra åt styrelsen att hos SSRK föreslå att ändringarna ska fastställas.
Därutöver beslöt mötet att uppdra åt styrelsen att i en motion till SSRK:s fullmäktige
2011 yrka att en generell översyn och uppdatering ska göras av Typstadga för
rasklubbar.
d. Proposition nr 2 om gemensamma bestämmelser vid inofficiella
utställningar inom LRK.
Mötet beslöt efter diskussion att fastställa styrelsens förslag.

§ 23

Frågor rörande SSRK
Motionerna till SSRK:s fullmäktige 2010.
Efter föredragning av motionerna framförde mötet synpunkter till vägledning för de
som ska vara LRK:s delegater vid SSRK:s fullmäktige.
SSRK:s organisationsförslag.
Efter föredragning diskuterade mötet förslaget i mindre grupper och lämnade
därefter vägledande synpunkter till de som ska vara LRK:s delegater vid SSRK:s
fullmäktige.

.

Förslaget till revidering av Retrieverregler vid B- och A- prov.
Styrelsen redovisade sitt förslag till yttrande, som utarbetats av jaktkommittén. Efter
diskussion på någon punkt beslöt mötet ställa sig bakom styrelsens förslag till
yttrande.

§ 24

Övriga frågor.
Agrias pris till Årets labrador
Ib Ahlén, Agria överräckte Agrias prischeck på 1000 kr och en stol märkt Årets
Labrador till ägarna av SE UCH Cassatas Perfect Paloma. Ägarna Jan Olof och
AnnCharlott Karlsson representerades av Kristina Berghänel.
Tomorrows vandringspris
Maria Hansson överlämnade priset för gott till Maud Eklund, som vunnit det fyra
gånger med två olika hundar.
Avtackning
Mötes ordförande Lars Ramberg, vice mötesordförande Thomas Persson,
valberedningens närvarande ledamöter Bitte Sjöblom och Susanna Hultman,
närvarande revisor Agneta Olofsson, Margot Engström, ansvarig för
medlemshanteringen tillika kassör samt de avgående styrelseledamöterna Vuokko
Norkooli och Stefan Simonsson avtackades av styrelsens ordförande Maria Hansson.
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§ 22

Mötets avslutande.
Huvudstyrelsens omvalda ordförande tackade alla för ett konstruktivt fullmäktigemöte
och förklarade detsamma avslutat.

Vid protokollet

Carina Svensson

Lars Ramberg
Mötesordförande

Susanna Hultman
Justerare

Kristina Berghänel
Justerare
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