
Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubbens fullmäktigemöte 2005-03-20 
 
 
 

§ 1 Mötets öppnande 
 Ordföranden Bitte Sjöblom öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Fastställande av röstlängden 

 Röstberättigade delegater var 26 stycken, 2 delegater saknades. 

 

§ 3  Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet. 
Till ordförande beslutar mötet välja Lars Ramberg och till vice ordförande 

Karin Svensson Nygren. 

 

§ 4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
 Styrelsen val av sekreterare för mötet var Patricia Nordbäck. 

 

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordföranden skall justera protokollet  

 Mötet beslutar välja Ann-Katrine Björnstjerna och Susanna Hultman till justerare. 

 

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat  

 Beslutar mötet om yttranderätt men ej förslagsrätt för närvarande som ej är vald 
delegat. 

 

§ 7 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 
Kallelse har gått ut till fullmäktigedelegaterna vecka 7.  

Mötet beslutar att fullmäktigedelegaterna har blivit kallade så som stadgarna kräver. 

 

§ 8 Fastställande av dagordningen. 
Mona Iletorp föreslog att under punkten övriga frågor gå igenom samtliga motioner 
till SSRK/FM. 

 Med ovan nämnda förtydligande, beslutar mötet anta dagordningen. 

 

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

 Verksamhetsberättelsen gås igenom rubrik för rubrik.  

Framfördes önskemål om att årets labrador skall synas på hemsidan.  

Mycket beröm utdelades för vår tidning Labradoren. 



Ett fel har insmugit sig i rapporten om LM 2004. Det rätta skall vara att Anna 
Geschwindt Hartwig dömde tikar och Ing-Mari Hagelin hanar. 

RAS dokumentet presenterades av Åsa Iletorp. Det framfördes mycket beröm för 
RAS dokumentet. 

Bitte Sjöblom redogjorde för intentionerna med FUL, Funktionsutveckling Labrador. 

Kassören redogjorde för balans och resultaträkningen och besvarade frågor om 
densamma bl.a. fördyrning av julnumret pga. medlemsökning. 

Åsa Iletorp redovisade arbetet med avelsfrågor. 

Revisorsberättelsen lästes upp av Agneta Olofsson. 

 

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

 Mötet beslutar att fastställa den presenterade balans- och resultaträkningen samt i ny 
räkning föra SEK 74080 som vinst. 

 

§ 11 Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag 
föregående årsmöte givit till styrelsen. 

a Regionsstadgarna 
Regionsstadgarna föredrogs av Marita Björling som tillsammans med Jörgen 
Norrblom sammanställt desamma. Mötet beslutade att de förelagda stadgarna antas. 

b Specialklubbsutredningen 
BrittMari Engholm föredrog utredningens arbete. Ett strategidokument är framtaget 
som överlämnas till styrelsen för vidare utredning. 

c Mätning av Labrador 
Ansökan om mätning av labradoren vid utställning, jaktprov och viltspårprov är 
insänd till SSRK som har skickat frågan vidare till SKK och vi väntar nu på svar. 
Mätningen är tänkt att starta 1 juli 2005 i alla officiella klasser. 

d Arkivering av klubbens dokument 
Arkivarie Kian Wingård-Steen är kontrakterad för arkivering av klubbens dokument. 
 

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Mötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

 

§ 13 Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till 

    a verksamhetsplan för kommande år  
Verksamhetsplanen gicks igenom .Regionerna bör prioriteras högt och helst bör 
regionala kontakter sitta i styrelsen. Mötet beslutar att det ska skrivas in i 
verksamhetsplanen om en årlig regionträff samt att en regionansvarig ska utses inom 
LRK huvudstyrelse. 

 b medlemsavgifter  
    Mötet beslutar att medlemsavgiften för kommande verksamhetsår blir oförändrad. 

 c rambudget för kommande år 



Kostnaden för SSRK/FM har fallit bort, ett tillägg till utgiftsposten om –SEK 18 000 
skall göras. Mötet beslutar att godkänna rambudgeten. 

 

d fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,   

fullmäktigedelegater och övriga funktionärer  
Styrelsen föreslår att nuvarande ersättningsnivå bibehålls och att inga traktamenten 
införs. Mötet beslutar att gällande reseersättning enligt den statliga milersättningens 
lägsta belopp, för närvarande SEK17 per mil, ska gälla och att traktamenten liksom 
tidigare inte ska utgå, varken till styrelse, revisorer eller övriga funktionärer. 

§ 14 Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i 
 styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning  

Valberedningen föreslår omval av Bitte Sjöblom till ordförande. Mötet beslutar 
enhälligt i enlighet med valberedningens förslag. Mandatperioden är ett år. 

Till vice ordförande förslår valberedningen Willy Gustafsson. Mötet beslutar i 
enlighet med valberedningens förslag. Mandatperioden är 2 år. 

Till ordinarie styrelseledamöter föreslår valberedningen: 

Margot Engström omval 2 år, Anna Bendz nyval 2 år och Anita Norrblom fyllnadsval 
1 år. Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  

Styrelsemedlemmarna Marita Björling och Gunnel Åström Hermansson har sedan 
tidigare mandat till 2006. 

Valberedningen föreslår till suppleanter omval av Håkan Johanzon och nyval av 
Marie Jonsson. Mandatperioden för båda är ett år. Mötet beslutar i enlighet med 
valberedningens förslag samt att tjänstgöringsordningen skall vara Håkan Johanzon 
före Marie Jonsson. 

 

 § 15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter  

Valberedningen föreslår omval av Agneta Olofsson och nyval av BrittMari Engholm 
som ordinarie revisorer och omval av Anne Hoflund-Olofsson och Jürgen Gänsler 
som revisorssuppleanter. Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

§ 16 Val av valberedning 
 Som ledamöter av valberedningen föreslås Jörgen Norrblom, Peter Söderberg, 

Susanne Rehlin och Anne-Marie Stamfeldt.  

Efter omröstning beslutar mötet att välja Jörgen Norrblom för en mandatperiod om 1 
år, Susanne Rehlin för en mandatperiod om 2 år och Anne-Marie Stamfeldt för en 
mandatperiod om 1 år till valberedning. Jörgen Norrblom skall vara sammankallande. 

  

§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15 
 Mötet beslutar om omedelbar justering av §§ 13 – 15. 

 

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

 Förelåg inga motioner. 



 

§ 19 Övriga frågor  

a Rapport om delningsgruppens arbete 
BrittMari Engholm presenterade rapporten om delningsgruppens arbete. Rapporten 
överlämnas till styrelsen och delningsgruppen upplöses i och med detta. 

b Motioner till SSRK:s Fullmäktige 

Motionerna till SSRK:s fullmäktige gicks igenom. 

Motionerna 3, 5, 7, 9, 10, 11 är inlämnade av Labrador Retrieverklubben och de 
stödjer våra delegater på SSRK/FM. 

Motion nr 3,LRK yrkar 

- att de rasklubbar som anser att de har kompetens och resurser, efter ansökan hos 
SSRK och enligt gällande regelverk, skall få arrangera särskilda B-jaktprov i 
unghunds- och nybörjarklass. 

Motion nr 5, LRK yrkar 

- att för labrador retriever skall certifikat utdelas i jaktkonkurrentklass. Cerifikat 
tilldelas samtliga labrador retriever som erhållit Ck i denna klass. 

Motion nr 7, LRK yrkar 

- att de rasklubbar som anser att de har kompetens och resurser, efter ansökan hos 
SSRK, skall få arrangera ett officiellt jaktprov som rasmästerskap i elitklass. 

Motion nr 9, LRK yrkar 

- att SSRKs fullmäktige beslutar att sänka den avgift med 50 procent som 
rasklubbarna idag betalar till SSRK. 

Motion nr 10, LRK yrkar 

- att rasklubbarna ska få skicka representanter till jaktprovsdomarkonferenserna. 

Motion nr 11, LRK yrkar 

- att SSRK-organisationen delas i en spaniel- och en retrieverklubb. 

Mötet beslutar att: Motionerna 1, 4, 6, 12 röstar vi för. Motion 2 röstar vi mot dvs 
avslår. Mot detta beslut reserverar sig Susanna Hultman, Stefan Simonsson och Ann-
Marie Stamfeldt. Motion 8 avstår vi från röstning. 

Motion nr 1, SSRK Västernorrland yrkar 

- att rekryteringsgången och utbildningsplanen inför den domarutbildning som äger 
rum inom SSRK, gällande spaniel- och retrieverprov, görs offentlig för SSRKs 
medlemmar på t ex SSRKs officiella hemsida. 

Motion nr 2, Flatcoated retrieverklubben föreslår 

- att endast hundar med jaktmerit (andra pris i ÖKL) dvs svensk 
utställningschampion, Such, skall kunna erövra titeln nordisk 
utställningschampion, Norduch. 

Motion nr 4, Flatcoated retrieverklubben yrkar 

- att utställningscertifikatet för Flatcoated retriever endast ska kunna erövras i 
jaktklass. 

Motion nr 6, Flatcoated retrieverklubben yrkar 



- ge rasklubbarna rätt/möjlighet att arrangera ett A-prov och ett B-prov varje år. 
Rasklubben ska ha rätten att ge förtur till sin ”egen” ras. 

Motion nr 12, Golden retrieverklubben yrkar på en ändring i SSRKs stadga 

- § 7 FULLMÄKTIGEMÖTE moment 2 Fullmäktigedelegater punkten D) andra 
meningen ändras till att lyda:”Sammantaget under c) och d) får dock varje 
rasklubb representeras av högst sju delegater”. 

c Hedersutmärkelser 
Tomorrows VP 2004 erövrades av SBCh Mandylike´s Yield, ägare Ann Högberg 

Årets Labrador 2004 blev SUCh Cassatas Irresistible Ilona, ägare Elisabeth Hallin 

LRK´s uppfödardiplom 2004 går till Monica Andersson kennel Rainstone. 

Förtjänsttecken tilldelades våra valphänvisare Margit Johansson, Inga-Britt Heijbel, 
Kajsa Söderberg, Margot Engström och Solveig Gyring. 

De avgående styrelseledamöterna Åsa Iletorp, Kicki Pilenås och Patricia Nordbäck 
samt revisor Lars Ramberg avtackades för sitt arbete för klubben och dess 
medlemmar. 

  

§ 20 Mötets avslutande 

Mötesordförande lämnar över ordförandeklubban till Labrador Retrieverklubbens 
ordförande Bitte Sjöblom som tackar mötesdeltagarna för positiva diskussioner och 
förklarar Labradorklubbens första Fullmäktigemöte avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Patricia Nordbäck  Lars Ramberg 

   Ordförande 

 

 

Justeras 

 

 

Ann-Katrine Björnstjerna   Susanna Hultman 


