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Kallelse till
LABRADORFULLMÄKTIGE 2017

Datum: Söndagen den 26 mars
Plats: Scandic Star hotell, Sollentuna
Aniaraplatsen 8, 191 21 Sollentuna

Tid: Mötet börjar kl. 9.00 och beräknas vara avslutat
senast kl. 16.00
Fullmäktigehandlingarna skickas till anmälda delegater senast tre veckor
före mötet samt kommer också att finnas på klubbens hemsida

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Huvudstyrelsen
Eventuella frågor kan ställas till
Ordförande Katarina Ramberg tel. 0707 557427
Sekreterare Monica Damell Modin tel. 0707 124714
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DELTAGARFÖRTECKNING
DELEGATER

HUVUDSTYRELSE

1. Norrlabben

Margaretha Larsson

27. Katarina Ramberg

2. Västerbotten

-

28. Monica Damell Modin

3. Mittlabben

Marie Karlsson

29. Eva Zetterdahl

4. Västmanland

Inger Bolin

30. Lena Karlsson

5. Västmanland

Jenny Nolhage

31. Håkan Dahlin

6. Östra

Kenneth Åkerblom

32. Anders Hallgren

7. Östra

Inger Bosk-Grotteblad

33. Susanne Ekstedt

8. Östra

Marilois Malmgård

34. Bo Norling, suppleant

9. Östra

Ingegerd Wikström

35. Marie Ahlqvist, suppleant

10. Sörmland

Karin Grahn

11. Sörmland

Evan Grahn

12. Värmland

Ulrica Briving Samuelsson

13. Labväst

Peter Andersson

14. Labväst

Ove Bladh

15. Labväst

Solveig Wahlström

16. Skaraborg

Lotta Larsson

17. Skaraborg

Jane Geismar

18. Östergötland

Bitte Sundin

19. Östergötland

Rolf Hammarlund

20. Gotland

-

21. Småland

Annelie Ling Nilsson

22. Småland

Carina Persson

23. Halland

-

24. Skåne

namn kommer

25. Skåne

namn kommer

26. Skåne

namn kommer
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INBJUDNA
36. Agneta Olofsson, revisor
37. Dan Ericsson, valberedning
38. Bitte Sjöblom, valberedning
39. Jessica Björling Brännlund, redaktör
40. Solveig Gyring, kansliet

ÖVRIGA ANMÄLDA
41. Lars Ramberg, mötesordförande
42. Lars Olof Carlén, v.mötesordf.
43. Ulrika Hellman, Norrlabben, suppleant
44. Annika Nordh, Värmland, suppleant
45. Emma Kilborn, Skaraborg, suppleant
46. Camilla Kretz
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FÖRSLAG TILL
ARBETS- OCH
BESLUTSORDNING

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.

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 till-låten.

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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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 att
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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 2016 samt beslut om hur uppkommet resultat
ska disponeras
13.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
14.
Presentation av och beslut om styrelsens förslag till:
a. Verksamhetsplan för år 2017
b. Medlemsavgifter för år 2019
c. Budget för år 2017 och rambudget för 2018
d. Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer
15.
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
16.
Val av två revisorer på 1 år samt två revisorssuppleanter på 1 år
17.
Val av valberedning
En ledamot tillika sammankallande på 1 år samt en ledamot på 2 år
18.
Beslut om omedelbar justering av punkterna 15 - 17
19.
Ärenden väckta av huvudstyrelsen, regioner och medlemmar
		
Proposition 1 ang. nedläggning av Labradorfonden
		
Proposition 2 ang. höjning av bidraget till regionerna
		
Motion 1 från Anna Björkdahl och Lasse Sundholm
		
Motion 2 från Karin Vesterlund och Åsa Westerlund
		
Motion 3 från Region Labväst
		
Motion 4 från Gunnar Hultman
		
Motion 5 från Hans Larsson
20.
21.
22.

Frågor rörande SSRK
Övriga frågor
Mötets avslutande
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HUVUDSTYRELSE OCH
ÖVRIGA KLUBBFUNKTIONÄRER
Ordinarie ledamöter i HS						
Ordförande				
Katarina Ramberg		
Vice ordförande och sekreterare
Monica Damell Modin
Informationsansvarig			
Håkan Dahlin			
Jaktansvarig				
Anders Hallgren		
Avelsansvarig				
Lena Karlsson			
Ansvarig f. frågor kring mentalitet Susanne Ekstedt		
Utställning/exteriöransvarig		
Eva Zetterdahl			

Innehar mandat till
2017
2017
2017
2018
2017
2018
2018

Suppleanter
Kassör					
Utbildningsansvarig 			

2017
2017

1. Bo Norling 		
2. Marie Ahlqvist		

Revisorer
Agneta Olofsson
Lars Lindgren

Labradorfondens styrelse
Roland Hjelm, ordförande
Katarina Ramberg
Lena Karlsson

Revisorssuppleanter
Barbro Schmidt
Jan Garp
Valberedning
Dan Ericsson, sammankallande
Åsa Iletorp
Bitte Sjöblom
Ansvarig utgivare för Labradoren och
Hemsidan
Katarina Ramberg
Redaktör för Labradoren
Jessica Björling Brännlund
Webbmaster
Marita Björling

Ras- och valpinformatörer
Kristina Berghänel
Solveig Gyring
IT-ansvarig
Håkan Dahlin
Ansvarig för Facebook-sidan
Håkan Dahlin
Föreningstekniska frågor
Lars Ramberg, adjungerad till styrelsen
Medlemsregister/hantering
Margot Engström, adjungerad till styrelsen

Kansli
Solveig Gyring, adjungerad till styrelsen
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FIRMATECKNARE
Vid styrelsens konstituerande möte 2016-03-20
beslöts att Katarina Ramberg och Bo Norling var för
sig ska teckna klubbens firma. Katarina Ramberg
och Bo Norling gavs vid samma datum rätt att var
för sig teckna klubbens bank- och plusgirokonton.
Styrelsen beslöt även att Solveig Gyring och
Margot Engström ska ha tillgång till klubbens
tjänst E-redovisning hos Nordea/Plusgirot.
Styrelsen beslöt vid samma tillfälle att Bo Norling
ensam innehar attesträtt när det gäller fakturor.

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

l

Avelskommitté
Lena Karlsson, sammankallande
Linda Nordblom
Annika Niklasson Adolfsson
Avelskommittén har haft ett fysiskt möte, och två
telefonmöten under året samt löpande mail- och
telefonkontakter.
Kommittén för frågor kring mentalitet
Susanne Ekstedt, sammankallande
Annika Ingemarsdotter Skoogenäs
Linda Olsson

Utställningskommitté
Eva Zetterdahl, sammankallande
Ulrika Henriksson
Annika Nordh

Redaktionskommitté
Monica Damell Modin, sammankallande
Kristina Berghänel
Håkan Dahlin tom nr 1/2016
Dan Ericsson from nr 2/2016
Marie Ahlqvist tom nr 1/2016
Bitte Sundin from nr 3/2016
Lili Lagerqvist from nr 4/2016
Jessica Björling Brännlund, redaktör

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

Redaktionskommittén har under året haft tre
telefonmöten samt löpande telefon- och mailkontakter.

Utbildningskommitté
Marie Ahlqvist, sammankallande
Lena Stenvall
Jane Geismar

Stamtavlebokskommittén
Jan-Erik Ek, redaktör
Margot Engström
Eva Zetterdahl
Jessica Björling Brännlund

KOMMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER

Kommittén har haft ett telefonmöte samt löpande
mailkontakter.
Jaktkommitté
Anders Hallgren, sammankallande
Per Christofferson
Willy Gustafsson
Jaktkommittén har haft telefonmöten samt
löpande mail- och telefonkontakter.
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Kommittén har haft ett inledande möte under
hösten.
Kommittén för Jubileumskonferensen
Dan Ericsson, sammankallande
Katarina Ramberg
Anita Norrblom
Kommittén har haft ett möte samt löpande telefon- och mailkontakter under året
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Kommittén för jaktavlad labrador retriever
Anita Norrblom, sammankallande
Lena Bratsberg Karlsson
Sara Wallgren
Monica Damell Modin
Kommittén har haft tre möten under året.

MÖTEN
Huvudstyrelsen
Föregående styrelse hade fram till fullmäktige i
mars 2016 två protokollförda möten, varav ett var
ett telefonmöte.
Den styrelse som valdes av 2016 års fullmäktige
har haft sex protokollförda möten under perioden
mars - december, varav ett konstituerande sammanträde och ett telefonmöte.
Regionträff den 6–7 februari
Vid träffen som ägde rum på Scandic hotell i
Upplands Väsby deltog 27 personer från 11 regioner
samt sex HS-ledamöter. Dessutom deltog två personer från utbildningskommittén.
Informationsmöte med Agria
Katarina Ramberg har haft telefon- och mailkontakter med Agria angående pågående och kommande
avtal.
SSRK:s funktionärsträff 23–24 april
Deltagare från LRK var Eva Zetterdahl och Marie
Ahlqvist.
SSRK:s representantskapsmöte 14–15 maj
Från LRK deltog Bo Norling.
Möte med SKK om HD-avläsningar
Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Lena Karlsson och
Anita Norrblom deltog i mötet.
SKK:s avelskonferens 19–20 november
Susanne Ekstedt deltog i konferensen.
Labradorfonden
Labradorfondens styrelse har haft ett telefonmöte
under året.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Under året registrerades 349 kullar på SKK, (2520
hundar). Av dessa har 123 kullar hänvisats via
klubbens hemsida. 27 hundar har omplacerats via
hemsidan.

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
Klubbens ekonomi har under året följts upp av
styrelsen genom sedvanliga månatliga balans- och
resultatrapporter. Resultatet för verksamhetsåret
har gett ett överskott på drygt 182 500 kronor.
Överskottet har i första hand uppkommit genom
ökade intäkter som en följd av höjningen av
medlemsavgifterna. Samtidigt har kostnadsbilden
inte ökat lika mycket som budgeterats. De flesta
utgiftsslagen har därmed lämnat ett mindre överskott. Tyvärr har det nuvarande ränteläget inneburit att ingen ränta har kunnat erhållas på det egna
kapitalet.
Styrelsen kan konstatera att klubben fortsatt har
en god ekonomi och att verksamhetsåret 2016
påtagligt ökat det egna kapitalet.

MEDLEMSHANTERING
Klubbens medlemshantering sköts av Margot
Engström. Medlemslistor och sammanställningar
har skickats ut till HS och regionerna varje månad.
Välkomstbrev har skickats till alla nya medlemmar.
Vid årsskiftet 2016/2017 hade klubben 3.689
medlemmar, vilket är en minskning med 69 från
föregående årsskifte.
Av medlemmarna är 257 familjemedlemmar,
15 hedersmedlemmar och 55 bor utomlands.
386 medlemmar är valpköpare, som bjudits på
medlemskapet. Av dessa bor 10 utomlands.

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. Reglerna för
ögonlysning ändrades under år 2016.
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RAS-/VALPINFORMATÖRER
Klubben har under året haft två ras/valpinformatörer. Uppdraget innebär att informera presumtiva hundköpare om rasen.

INFORMATION

Hemsidan
LRK:s hemsida har även under detta år administrerats av Marita Björling. Margot Engström har
också, som under tidigare år, administrerat sidorna
Valphänvisning, Omplaceringar och Uppfödare.
År 2016 hade LRK:s hemsida 110 185 unika
besökare, vilket är en liten minskning sedan 2015.
Totalt, sedan den 17 februari 2014, då ny sida med
tillhörande ny besöksräknare lades ut, har besöksantalet varit 333 562. Snittantalet unika besökare
per månad under 2016, har varit 9 100 med mars
som toppmånad med 10 919 besökare. Snittet per
vecka har varit 1 920.
Hemsidan har uppdaterats 99 gånger under året,
en klar minskning sedan föregående år, då antalet
var dubbelt så högt. Detta kan ha berott på att
relevant information, inbjudningar och andra
uppgifter, inte har varit lika många som under 2015.
Utöver de publicerade uppdateringarna har
mycket gjorts på sidan som inte synts, t ex städning, borttagande av inaktuell information, rättelse
av länkar och annat som saknar allmänt intresse
för att meddela under Uppdaterat.
Under hösten har Marita Björling börjat förbereda
en sida om Jubileumskonferensen som kommer att
äga rum under hösten 2017.
Facebook
Vid årets utgång hade Facebooksidan 2.460 gillamarkeringar, vilket är en ökning med 360 st (17%)
jämfört med året innan.
Håkan Dahlin har fungerat som administratör.
Regionbrev
Tre regionbrev har under året skickats ut från
huvudstyrelsen till regionerna.
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Labradoren
Medlemstidningen Labradoren har utkommit med
fyra nummer. Antalet sidor uppgick till totalt 400.
Tidningen trycks av Pipeline Nordic sedan 2015.
My Dog 2016
Klubben var genom region Labväst representerad
med en rasklubbsmonter vid My Dog i Göteborg i
början av januari.
Stockholm Hundmässa 2016
Vid Stockholm Hundmässa den 3-4 december
deltog klubben med en rasklubbsmonter.
Montern bemannades av medlemmar från region
Östra med ett antal tillhörande hundar.
Broschyrer
Häftet Välkommen valp förelåg färdigt i början av
2016.
Medlemskap
Klubben har under året varit medlem i Svenska
Jägareförbundet, Norsk retrieverklubb, Norsk Kennel Klub samt Dansk Kennel Klub.

UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET

Utställningskommitténs arbete
Utställningskommittén har kontinuerligt inkommit med aktuellt material till medlemstidningen
Labradoren, såsom uppdatering av regelverk
rörande exteriör/utställning, den återkommande
utställningskrönikan samt utställningsresultat från
officiella utställningar under året. Reportage som
rör exteriör- och utställningsverksamhet har publicerats i Labradoren. Därtill har aktuell information
angående utställningsverksamheten levererats till
hemsidan. En lista 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.
Sedan år 2014 har kommittén arbetat med att
samla in data för att sammanställa viss statistik
för utställningsåret. Denna statistik kommer i
fortsättningen att redovisas årligen, dels i fullmäktigehandlingarna, dels i nummer 1 av medlemstidningen Labradoren.
Kommittén har arbetat fram rutiner för att kunna

l
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möjliggöra att även de inofficiella utställningarna
kommer att finnas på webben under Utställningar
för 2017.
Arbetet med att uppdatera ”Riktlinjer för LRK:s
ställningstagande till personer som önskar utbilda
sig till exteriördomare på labrador retriever” har
färdigställts under 2016.
Förslag på examinator/aspirantdomare har tillställts SSRK/SKK (Per Iversen, Norge).
Domaransökningar och auktorisationer
Kommittén/huvudstyrelsen har under året tagit
ställning till ett antal ansökningar till utbildning på
labrador retriever. Ansökningarna har kommit från
personer som söker till SSRK:s preparandkurser för
blivande exteriördomare och som vanligen har sin
hemvist i en annan retrieverras eller en spanielras, samt domare som redan är auktoriserade på
annan ras och som vill vidareutbilda sig genom att
utöka sitt rasregister med labrador retriever.
Under 2016 auktoriserades tre domare,
Anne-Chaterine Edoff, Svante Frisk och Sjoerd
Jobse av SKK sedan LRK getts möjlighet att yttra sig
i ärendet.
Club Show 2016
Den årliga officiella utställningen ägde rum den
16 juli vid Högbo Bruk i region Västmanlands regi.
Utställningen blev mycket lyckad med den nästintill
rekordhöga anmälningssiffran, 193 labradorer. Den
goda stämningen i de båda ringarna, det fina vädret
samt inte minst fina hundar i toppkondition bidrog
starkt till att arrangemanget blev så lyckat. I år dömdes hanar, BIR av Ann Britton (kennel Bowstones),
Storbritannien, och tikar, BIR-valp av Lynda Miles
(kennel Llanstinan) Storbritannien. Valparna dömdes av Lene Johansen (kennel Dee-Fair), Danmark.
Styrelsen vill här framföra ett stort tack till alla funktionärer och dess ledning i regionen för ett väl utfört
arrangemang.
Club Show 2017, 2018 och 2019
Club Show 2017 kommer att arrangeras av region
Värmland. Utställningsansvarig i HS har haft kontinuerlig kontakt med regionen under året och
budgeten fastställdes under hösten 2016. Club
Show 2018 kommer att arrangeras av region
Småland och Club Show 2019 kommer att
arrangeras av region Labväst.

RETRIEVERKLUBBEN
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Anatomi- och bedömningskurs med fokusering på labrador retriever
Den uppskattade Anatomi- och bedömningskursen
anordnades inte under 2016.

RESULTAT CLUB SHOW 2016
BIR Best in show C.I.E. DK V-13 NO JV-12
NO UCH SE JV-12 SE U(U)CH Wallwein´s Quite
Easy
Uppfödare o. ägare: Marita Schmidt, Alingsås
BH-2 NO JV-14 NO UCH NORD JV-14
NORD V-14
SE U(U)CH Lemonys Ivory
Uppfödare o. ägare: Kari Henie, Norge
BH-3 CERT Tjotte´s Trou Thick N´thin
Uppfödare o. ägare: Anncharlott Burman,
Ersmark

BIM CERT Mambrinos Denise
Uppfödare o. ägare: Jan Roger Sauge, Norge
BT-2 GI CH NORD V-15 SE U(U)CH Tjotte´s
Teenage Witch
Uppfödare o. ägare: Anncharlott Burman,
Ersmark

BT-4 R-CERT Windleaf Candy Crush
Uppfödare: Emma Brantsjö, Vallentuna
Ägare: Lena Ahlgård, Stockholm
BIS -valp
Andycap Daydreamer
Uppfödare o. ägare: Håkan Dahlin, Sollentuna
BIS-Veteran
C.I.E. NO UCH NORD VV-15 SE U(U)CH SE VV-14
SE VV-15 Tjotte´s Lover Under Cover
Uppfödare o. ägare: Anncharlotte Burman,
Ersmark

l
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Funktionsbeskrivning retriever FB-R
Funktionsbeskrivning retriever är tänkt som ett
stöd i avelsarbetet inom retrieverraserna och
stambokförs hos SKK under en prövoperiod t.o.m.
utgången av år 2016. Under året har SSRK i samarbete med LRK arbetat för att utbilda fler beskrivare
och funktionärer.
Annonser angående detta har funnits på LRK:s
hemsida och Facebook.
Working Camp 2016
Den planerade Working Campen fick ställas in på
grund av för få anmälningar. Under året har utbildningskommittén arbetat med att ta fram ett nytt
förslag på ett s.k. labradorläger, som vi hoppas kan
attrahera klubbens medlemmar.

JAKTPROVSVERKSAMHET

BT-3 NO UCH SE U(U)CH Mambrinos Exemplary
Uppfödare och ägare: Jan Roger Sauge, Norge
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UTBILDNINGSVERKSAMHET

Instruktörsutbildning
Utbildningskommittén har sammanställt de önskemål som framkom på Regionträffen 2016 och
utifrån detta påbörjat arbetet med ett koncept för
att utbilda fler instruktörer inom klubben I syfte att
utbilda fler valp- och unghundsägare inom LRK:s
ramar.

BH-4 R-CERT Wildn´Beauty´s Moon Shiner
Uppfödare o. ägare: Helene Svanlund,
Örnsköldsvik

LRK gratulerar vinnarna!

l

Jaktkommittén
Jaktkommittén har lämnat underlag till klubbens
yttranden och beslut i remisser från SSRK.
Labradormästerskapet
Labradormästerskapet som skulle ha arrangerats
av region Mittlabben fick ställas in på grund av för
få anmälningar.
Särskilda B-prov och Ordinarie B-prov
Under året arrangerades sammanlagt 15 särskilda
prov i nkl och ökl av LRK:s regioner. Proven var
fördelade på sju regioner, Norrlabben, Mittlabben,
Östra (3), Sörmland (2), Östergötland (4), Labväst
(2) och Halland (2).
Labväst arrangerade även det ordinarie provet i
alla klasser på Hunneberg med ett stort antal anmälningar, över 80 st.
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla provledare, kommissarier och funktionärer för arbetet
med klubbens särskilda prov.

RETRIEVERKLUBBEN
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Labradorklubbens A-prov
Labradorklubbens officiella A-prov genomfördes i
år vid Kungs-Husby utanför Enköping den 19 oktober. Totalt var över 36 hundar anmälda och av dessa fick 16 chansen att starta på provet. Provledare
och kommissarie var Anders Hallgren. Domare var
Lasse Johnsson, Tomi Sarkkinen, Mikael Rönnbäck
och Henrik Vilendal.

PLACERINGAR
LABRADORKLUBBENS A-PROV
1:a Streamlight´s Cayo´s ldy
Ägare: Lena Westerman 1:a pris o. CERT
2:a Stenbury Yellow Gadwall
Ägare Kristina Råberg 1:a pris o. CK
3:a Söders Broadwalk
Ägare: Maria Söder 1:a pris o. CK

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.
Avelskommittén
Avelskommittén har haft ett fysiskt möte samt ett
telefonmöte under året. Det som diskuterats är
bland annat RAS och den hälsoenkät som ska
skickas ut under senare delen av 2017.
Därutöver har man även träffats för att slutföra
arbetet med RAS som nu är godkänt av SKK.

Kartläggning av och information om sjukdomar och defekter
Det har varit få inrapporterade fall om sjukdomar
och defekter under året.

5:a Searover Kellys Rhea
Ägare: Maud Eklund 1:a pris

EIC – Exercise Induced Collapse
Avelsgruppen fortsätter att bevaka utvecklingen
av EIC i Sverige och i våra grannländer.

LRK gratulerar vinnarna!
AVELSVERKSAMHET

Information och rådgivning
Under året har avelskommittén funnits till hands
för information och rådgivning i avelsfrågor för
våra medlemmar. Det har varit telefonsamtal
och e-post och i år också frågor via sociala media
och medlemmarna har fått svar på de frågor som
ställts. Frågorna har berört många olika områden.
Ett exempel är både hanhundsägare och tikägare,
som önskar få information i avelsfrågor. Information har då lämnats om LRK:s avelsrekommendationer och SKK:s grundregler. Det har även förekommit frågor angående olika sjukdomar och
frågor gällande röntgen och olika ögondiagnoser.
Målet har varit att besvara alla frågor så fort 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 gen-

LABRADOR

omsnittliga årsregistreringen under sin verksamma
tid. Rasens genomsnittliga inavelsgrad för 2016 var
0,9 %.

HÄLSA

4:a Readsweeper´s Mistral
Ägare: Anna Ekström 1:a pris o. CK

l
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NYA PRA-FALL UNDER 2016
Inget nytt PRA-fall under året.
Gentestade hundar PRA/prcd-2016
hereditärt fria
278
fria ( A )
18
anlagsbärare ( B )
3

MENTALITET
Ett led i arbetet med mentalitetsfrågor inom rasen
har påbörjats genom att riktlinjer för arbetet har
dragits upp.
Kontakter har tagits med SSRK för att det ska bli
lättare att få tillgång till FB-R.

UTMÄRKELSER
Vid Labradorfullmäktige 2016 utdelades LRK:s
förtjänsttecken till Lennart Eriksson, Gotland, och
Hans Larsson, Halland.

RETRIEVERKLUBBEN
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Årets Labrador
Enligt beslut vid styrelsemöte i augusti beslöt
styrelsen att lägga ner utmärkelsen Årets Labrador. Anledningen till detta är det genom åren låga
intresset hos klubbens medlemmar att ansöka om
utmärkelsen.
Kommittén för Jaktavlad Labrador Retriever
KJL
Kommittén har en rådgivande och stödjande funktion som styrelsen kan använda sig av i aktuella
frågor.
Kommittén har haft tre möten under 2016.
I samband med särredovisningen av den
jaktavlade populationen i RAS har ett eget
Rasdata tagits fram. I nuläget finns de individer med som ingick i RAS, dvs kullar födda
2006-2014. Planen är att Rasdata för jaktavlad labrador successivt ska fyllas på med fler
individer födda före och efter RAS-intervallet.
En del hälsofrågor har diskuterats och kontakt har
tagits med Avelsgruppen för att försöka fånga upp

l

en del problematik via den hälsoenkät som klubben ska skicka ut under 2017.
Sofia Malm från SKK har varit behjälplig med att
räkna ut HD- och ED-index för populationen född
2006-2014, där man kan se att den jaktavlade
populationen visar på en något högre genomsnittlig nivå för HD- och ED-index (102 respektive
103) jämfört med rasen som helhet. I praktiken
betyder detta att man i avelsarbetet för bättre ledhälsa hos jaktavlade labradorer bör sikta på preliminära kullindex över 102 (HD-index) respektive
103 (ED-index) för en förbättring över tid.
Kommittén bevakar den ”nya” PRA-formen som
inte är prcd-PRA. Inga ytterligare fall har diagnostiserats, men en del fall med diagnosen retinopati
bör bevakas.
Mentalitet med betoning på hunden i vardagen har
berörts vid kommitténs möten. Att få fler labradorer beskrivna genom t ex BPH skulle troligen vara av
godo för rasen. I dagsläget anser dock kommittén
att detta är ett ämne som berör hela rasen och inte
enbart den jaktavlade populationen.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar, funktionärer och
sponsorer som på ett eller annat sätt bidragit till klubbens
verksamhet under 2016.
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Styrelsen 2016 för Labrador retrieverklubben

Katarina Ramberg
Ordförande

Monica Damell Modin
Vice ordförande/sekreterare

Håkan Dahlin		
Ledamot

Susanne Ekstedt
Ledamot

Anders Hallgren

Lena Karlsson

Eva Zetterdahl

Bo Norling 		

Marie Ahlqvist

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Suppleant/kassör

Suppleant

Originalhandlingarna är underskrivna av styrelsen
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Labradorfonden 2016

LABRADORFONDEN 2016
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse

Fondensstyrelse
styrelse
sammanträde
under 2016.
Fondens
harhar
hafthaft
ett ett
sammanträde
under
2016.
Ingakostnader
kostnader
belastat
fonden.
Inga
harhar
belastat
fonden.

BOKSLUT per 2016-12-31

Balansräkning

Resultaträkning

TILLGÅNGAR
Likvida medel i bank

Intäkter
Avsättning från LRK

136 843 kr

SKULDER O EGET KAPITAL
Eget kapital

18 510 kr

Kostnader
Inga

- kr

136 843 kr

Årets resultat

18 510 kr

Årets resultat

18 510 kr

155 353 kr
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Bokslut
Labrador Retrieverklubben
Bokslut för 2016
RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljning
Annonser
Labradorfullmäktige
Hemsidor,
Regionträff
A-prov
Valpguide
Porto
Agria
Erhållna bidrag
SUMMA INTÄKTER

950053
12492
76250
25401
12000
33340
11104
5235
452
59203
7500
1193030

TILLGÅNGAR
Likvida medel
Lager
Fordringar

998451
0
6803

SUMMA TILLGÅNGAR

1 005254

SKULDER
FONDER
EGET KAPITAL
ÅRETS RESULTAT

69801
60000
692853
182600

SUMMA SKULDER O

1005254

EGET KAPITAL
Kostnader
Labradoren
Medlemshantering
Avgift SSRK
Webbhantering
Avelskommittè
Redaktionskommitté
Info / PR (Sthlm hundmässa)
Marknadsföring
Jaktkommitttè
Utbildning
Kansli
Exteriörkommittè
Styrelsemöten
Styrelsen
Labradorfullmäktige
Fullmäktige/repr.möte SSRK
Funktionärsmöte SSRK
Övriga möten
Regionträff
Bidrag till regionerna
Försäkring
Regionerna övrigt
A-prov
Labradorfonden
Gåvor och bidrag
HS bidrag mästerskap/cert
40 årsjubileum
Övriga kostnader
Trycksaker
Bank o PG avgifter
Räntekostnader
Avskrivning lager
SUMMA KOSTNADER
Årets resultat

-213741
-93599
-37020
-7250
-3935
-1062
-6667
-500
-370
-4594
-43010
-2432
-110533
-9680
-125659
-2989
-2065
-1439
-72947
-73900
-9120
-500
-40293
-18510
-3000
-18999
-32391
-8257
-12142
-6501
-3
-47322
-1010430
182600
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL
DISPOSITION AV RESULTAT
RÄKENSKAPSÅRET 2016
Styrelsen föreslår Labrador retrieverklubbens
Fullmäktige följande disposition av föregående års
resultat:
Vinsten för verksamhetsåret 2016 överföres till
balanserat resultat i ny räkning.

INVENTARIELISTA PER 31 DEC 2016
Kansli
Scanner Canon LIDE 210
Skrivare Canon iP4700
Trådlös telefon Panasonic KX-TG672INE
Bokhyllor Billy IKEA
Databord IKEA
Flaggor 3 st stora + 1 bordsflagga
Partytält 2 st
Utställningstält Royal 4 st
Rosenskålen
Margie Cairns trofé
Marinblå + gröna bordsdukar

Filt med labradormotiv
Två helgröna tunna dukar
Broschyrställ
10 st funktionärsrosetter
Skål av glas

Klubbmaterial
Stamtavleböcker 2013 66 st
Labradorhistoria 24 st
Raskompendium 29 st
Vapguider 2540 st
Jaktrosetter 16 blå, 4 gula
Bildekaler otaliga
Broscher 262 st
Informationsbroschyrer 110 st
Jubileumskoppel 168 st
Mässmaterial
Konstgräsmatta 2 x 4 meter
Konstgräsmatta 2 x 4,5 meter
Vepa fotocollage 2,5 x 4,5 meter
Vepa storfoto 2,5 x 4 meter
Vepor 2 st helbild 2,5 x 1 meter
Vepor 2 st helbild 2 x 1 meter
2 Beach-flaggor, 40 årsjubileum
Två stolpallar
Tre lampor på stolpe
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FÖRSLAG TILL
VERKSAMHETSPLAN
2017
Avel
• Fortsätta att bevaka hälsoläget och mentaliteten inom rasens olika populationer
• Fortsätta med utvärdering av inkomna resultat
av BPH och FB-R
• Fortsätta att bevaka problematiken kring HD/
ED-avläsningarna
• Skicka ut en hälsoenkät till alla labradorägare
med hundar födda under 2012
• Delta i SKK:s temadagar
• Delta i SSRK:s avelskonferens
• Delta i SSRK:s funktionärsträff
Jakt
• Arrangera särskilda prov
• Arrangera ett ordinarie prov i alla klasser
• Arrangera ett officiellt A-prov elit
• Entusiasmera regionerna att arrangera särskilt
prov
• Stöd och utbildning av SSRK prov
• Genomföra Labradormästerskapet
• Delta i SSRK:s jaktprovsdomarkonferens
• Delta i SSRK:s funktionärsträff
Kommittén för jaktavlad labrador retriever
KJL
• Vara rådgivande till styrelsen i frågor rörande
den jaktavlade populationen
• Selektera ut jaktavlade kombinationer vid de
tidpunkter labrador.nu uppdateras
• Underhålla Rasdata för jaktavlad labrador
• Bevaka den ”nya” PRA-formen som inte är prcdPRA
• Samarbeta med avelskommittén avseende den
kommande Hälsoenkäten
• Informera om kommitténs verksamhet i Labradoren, på hemsidan och Facebooksidan
Mentalitet
• Tillsammans med SKK:s mentalpool lägga upp
en plan för hur klubben ska arbeta med mentaliteten i rasen
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Utbildning
• Entusiasmera regionerna att utbilda provledare
och kommissarier i samarbete med
SSRK
• Entusiasmera regionerna att utbilda LRK instruktörer inom den egna organisationen
• I samarbete med SSRK initiera utbildning av
Working Test-domare och funktionärer
• I samarbete med regionerna genomföra kurser i
Anatomi och bedömning med
fokusering på labrador retriever
• Arrangera Labradorläger med inriktning mot
apportering nkl i augusti-september
• I samarbete med SSRK utbilda diplomerade och
certifierade instruktörer
• I samarbete med SSRK utbilda FB-R funktionärer
• Delta i SSRK:s funktionärsträff
Utställning/exteriör
• Region Värmland arrangerar Club Show 2017
den 9 juli i Kolsnäs, Sunne
• Fortsatt planering av Club Show 2017 tillsammans med region Värmland
• Planering av Club Show 2018 tillsammans med
region Småland
• Planering av Club Show 2019, som kommer att
arrangeras av region Labväst
• Information till samtliga regioner angående
värdskapet för Club Show 2020
• Fortsätta översynen av utställningsrelaterade
skrifter, såsom
a) LRK:s utställningspärm för Club Show
b) ”Riktlinjer för LRK:s ställningstagande till personer som önskar utbilda sig till
exteriördomare på labrador retriever”
c) Utbildningspärmen ”Anatomi och bedömning
med fokusering på labrador retriever”
• Översyn av SKK:s lista över examinatorer på
rasen
• Genom information vara de ansvariga i regionerna behjälpliga vid förestående
arrangemang, såsom de inofficiella labradorutställningarna, Club Show samt LRK:s
kurs ”Anatomi och bedömning med fokusering
på labrador retriever”
• Verka för ökad kompetens hos exteriördomarkåren genom dialog och uppdaterad
information på hemsidan och i Labradoren för
att på sikt öka antalet rasspecialister
• Delta i SSRK:s funktionärsträff

RETRIEVERKLUBBEN
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Information
• Medlemstidningen Labradoren ska utkomma
med fyra nummer
• Hemsidan ska fortsätta att vara en lättillgänglig
och aktuell informationskälla
• Uppdatera Facebook-sidan med kontinuerlig
information
• Medverkan med en rasklubbsmonter vid Stockholm Hundmässa i december
Klubben
• Regionträffen äger rum i Sollentuna den 25
mars, dagen före Labradorfullmäktige
• Aktiviteter med anledning av LRK:s 40-årsjubileum 2017
• Arrangera en jubileumskonferens 28-29 oktober
• LRK ska fortsätta att verka för bildandet av en
specialklubb för retrieverraserna
• Fortsätta att samverka med SKK, SSRK, övriga
retrieverklubbar, m.fl.
• Regelbundet skicka ut regionbrev till regionerna
• Fortsätta med huvudstyrelsens besök hos
regionerna
• Fortsatta samarbetsavtal med Agria och Royal
Canin
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FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFTER FÖR ÅR 2019

Enligt beslut av Labradorfullmäktige 2016 ska
medlemsavgifterna för år 2018 vara oförändrade.
Styrelsen föreslår att även medlemsavgifterna för
år 2019 blir oförändrade.

RESE- OCH TRAKTAMENTSBESTÄMMELSER
Huvudstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa följande bestämmelser för styrelseledamöter,
revisorer, valberedning, fullmäktigeledamöter och
övriga funktionärer som styrelsen kallar:
• 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.

RETRIEVERKLUBBEN
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Labradorklubben/HS
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BUDGET

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31
Förslag
Resultat
2016
--------------------------------------------------------------------------------

Budget
2016

Budget
2017

Budget
2018

920000
inkl ovan
10000
77000
inkl ovan
25000
0
10000
32000
30000
23000
0
500
55000
2000
0

890000
52000
11000
55000
20000
21000
10000
0
13000

890000
52000
40000
55000
20000
21000
0
12000
13000

13000
5000
500
65000
0
54500

13000
5000
600
65000
0
0

1184500

1210000

1186600

-280000
-5000
-6500
-100000
-45000
-10000
-5000
-5000
-10000
0
-5000
-5000
-5000
-65000
-11200
-50000
-6500
-110000
-11500
-135000
-18000
ingår ovan
0
-3500
-90000
-80000
0

-230000
0
-5000
-100000
-40000
-10000
-8000
-5000
-5000
-5000
-5000
-3000
-5000
-65000
-5000
-25000
-5000
-140000
-10000
-110000
-15000
-5000
-5000
-5000
-50000
-75000
-10000

-250000
0
-5000
-100000
-48000
-12000
-8000
-5000
-5000
-5000
-5000
-3000
-5000
-50000
-5000
-25000
-8000
-140000
-10000
-110000
-8000
-5000
-5000
-5000
-50000
-95000
-12000

Rörelsens intäkter
3010 Medlemsavgifter
896093
3011 Medlemsavgift valpköpare
53960
3015 Försäljning
12492
3030 Annonser
53250
3031 Julannonser
23000
3220 Labradorfullmäktige
25401
3340 Hemsidor, 2017
0
3341 Hemsidor, 2016 (2018)
12000
3451 Regionträff
33340
Utbildning
0
3500 A-prov
11104
3620 Valpguide
5235
3850 Porto
452
3920 Sponsring
59203
3980 Erhållna bidrag, övrigt
7500
3991 Jubileumskonferens 2017
0
-------------------------------------------------------------------------S:a Rörelseintäkter
1193030

Direkta kostnader
4010 Labradoren
4015 Inköp
4019 Rasdata
4020 Medlemshantering
4021 Avgift SSRK
4022 Webbhantering
4110 Avelskommittén
4111 Redaktionskommittén
4112 Info / PR
4113 Marknadsföring
4114 Jaktkommitté
4115 KJL kommitté
4116 Funktionalitet/mentalitet kom
4120 Utbildning
4121 Utbildningskommitté
4130 Kansli
4140 Exteriörkommitté
4210 Styrelsemöten
4215 Styrelsen, övrigt (adm)
4220 Labradorfullmäktige
4230 Fullmäktigrepr.möte SSRK
4240 Funktionärsmöte SSRK
4260 Ordförandemöten
4290 Övriga möten
4450 Regionträff
4455 Bidrag till regionerna
4460 Försäkring

l
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-213741
-4924
0
-92680
-37020
-7250
-3935
-1062
-1743
-500
-370
0
0
-4594
0
-20744
-2432
-110533
-9680
-125659
-2989
-2065
0
-1439
-72947
-73900
-9120
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4465 Regionerna, övrigt
-500
4510 A-prov
-40293
4900 Labradorfonden
-18510
4910 Gåvor,bidrag o stipendier
-3000
-18999
4911 HS bidrag LM, cert.
4970 40 årsjubileum 2017
-32391
4980 Avskrivningar
-47322
4990 Övriga kostnader
0
-------------------------------------------------------------------------S:a Direkta kostnader
-960342

0
-42000
-18800
-6500
-22500
-2000
-10000
-10000

-5000
-42000
-19000
-6000
-20000
-148000
0
-5000

-5000
-42000
-19000
-6000
-20000
0
0
-5000

-1174000

-1191000

-1076000

---------------------------------------------------------------------------Bruttovinst
232688

10500

19000

110600

-8000

-1000
-500
0
-2000
-20000
-2000
-1000
-2000
-5000
-8000

-2000
-700
0
-2000
-50000
-2500
-1500
-2500
-5000
-10000

-18000

-41500

-76200

7210 Löner
-19140 ingår kansli
7510 Arbetsgivavgifter
-3125 ingår kansli
-------------------------------------------------------------------------S:a Personalkostnader
-22265
0

-20000
-3500

-21000
-3500

-23500

-24500

Övriga externa kostnader
5410 Förbrukning
-1344
5700 Frakter och trsp
-407
5930 Reklamtrycksaker
-895
6110 Kontorsmaterial
-725
6150 Trycksaker
-12142
6211 Telefon
-1996
6230 Datakommunnikation
-978
6250 Porto
-1913
6390 Övr kostnader
0
6570 Bank o PG kostnader
-7420
-------------------------------------------------------------------------S:a Övriga externa kostnader
-27820

-10000

Personalkostnader

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

Rörelseresultat

182603

-7500

-46000

9900

8300 Ränteintäkter
0
8425 Räntekostnader
-3
---------------------------------------------------------------------------Resultat efter finansiella poster
-3

1000
0

5000
0

5000
0

1000

5000

5000

-41000

14900

Finansiella poster

Nettoresultat Working-camp
----------------------------------------------------------------------------

Beräknat resultat

182600
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3600
-2900
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL
FÖRTROENDEPOSTER 2017
Mötesordförande 		
Vice mötesordförande
Ordförande		
Vice ordf		
Ledamot 		
Ledamot		
Ledamot
Ledamot
Ledamot 		
Suppleant 		
Suppleant		

Lars Ramberg
Lars-Olof Carlén		

Katarina Ramberg
Bo Norling			
Monica Damell Modin
Lena Karlsson
Anders Hallgren
Susanne Ekstedt
Eva Zetterdahl
Jane Geismar
Camilla Kretz

omval till 2018
nyval till 2019
omval till 2019
omval till 2019
mandat till 2018
mandat till 2018
mandat till 2018
nyval till 2018
nyval till 2018

Valberedningen för Labrador Retrieverklubben
Dan Ericsson			
Sammankallande

Bitte Sjöblom		
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Åsa Iletorp
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PROPOSITIONER
PROPOSITION 1
LABRADORFONDEN

Förslag till beslut
Huvudstyrelsen föreslår att:
• Labradorfonden upplöses i sin nuvarande form
som en separat fond med egen fondstyrelse,
• Labradorfondens kapital överförs till Labrador
Retrieverklubbens balansräkning och redovisas
som en separat avsättning,
• huvudstyrelsen får till uppgift att förvalta fondens uppdrag, och
• klubbens bidrag med 5 kronor per medlem och
år kvarstår.
Bakgrund
Labradorfonden bildades 1984. Statuterna
reviderades senast vid det ordinarie fullmäktigemötet 2006. Fondens medel ska användas för att
befrämja fysisk och mental hälsa hos labrador
retrievern. Bidrag ska också kunna utdelas för
anordnande av för hela medlemskåren väsentliga
konferenser och utbildningsträffar.

Beaktat de begränsade medel som fonden har att
förvalta, den låga aktivitetsnivån och ambitionen
att hushålla med funktionärer till olika förtroendeuppdrag anser huvudstyrelsen det vara mer
rationellt att integrera Labradorfonden i klubbens
ordinarie verksamhet. Således skulle Labradorfondens mål och kapital förvaltas direkt inom ramen
för huvudstyrelsens arbete (istället för indirekt
genom en separat fondstyrelse). Veterinär expertis
ska rådfrågas när så bedöms nödvändigt.
l

l

l

Förslag till beslut
Huvudstyrelsen föreslår att Labradorfullmäktige
tillstyrker att klubbens bidrag till regionerna höjs
från 20 kr till 25 kr per fullbetalande medlem samt
valpköparmedlem from år 2018.
l

l

l

Kapitalet uppgår till cirka 140 tkr och består av
bidrag från såväl Labrador Retrieverklubben som
enskilda regioner och medlemmar.
Motivering till förslaget
Aktivitetsnivån i Labradorfonden har varit näst intill
obefintlig. Fondstyrelsen har inte haft något möte
på flera år.

LABRADOR
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Bidrag till Labrador Retrieverklubbens
regioner

Vid beslut om fondens upplösning ska dess medel
tillfalla Labrador Retrieverklubben att användas för
bestämda ändamål beslutade av Labrador Retrieverklubbens fullmäktigemöte.

l

l

PROPOSITION 2

Beslut om fondens upplösning skall avgöras av
Labrador Retrieverklubbens fullmäktigemöte. För
sådant beslut krävs antingen att den biträdes av
två tredjedelar av delegaterna eller att likalydande
beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten varav minst ett ska
vara ordinarie.
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MOTIONER
samt
Förslag till yttranden
över motioner till
Labradorfullmäktige
2017
l

l

l

l

l

MOTION 1
Undertecknade föreslår att Labradorklubben (LRK)
beslutar om att formulera en kraftfull proaktiv
avelsstrategisk satsning för att minska allvarliga
hudproblem med ärftliga komponenter hos labradoren.
Motivering:
LRK har alltid betonat vikten av att främja en sund
och frisk labrador och har löpande hälsoprogram
och utvärderingar av hälsofrämjande satsningar,
t.ex. vad gäller höftleder, armbågar och ögon.
Krav ställs på att uppfödare endast använder djur i
avel där dessa områden är problemfria och under
kontroll.
I den rasspecifika avelsstrategin (RAS) för labrador,
sammanställd av LRK, framkommer att det finns
någon grad av höftleds-/armbågsdysplasi hos 1521%. I en hälsoenkät i samma dokument uppger
34 % av tillfrågade labradorägare att deras hund en
eller flera gånger haft öroninflammation och 19 %
att hunden en eller flera gånger har haft så kallat
retrieverksem. Det är välkänt att bakom båda dessa tillstånd ligger ofta (men inte alltid) en allergisk
komponent som i hög grad är ärftlig.
I RAS redovisas genom Agrias statistik även vanligaste orsaker till veterinärersättningar. För labradorer finner man på fjärde plats inflammation
i ytteröra och på femte plats klåda, våteksem (=
retrievereksem, hot spot, osv). I dokumentet konstateras att rasens hudproblem tycks öka över tid.
Med tanke på att den statistik som använts i RAS
kommer från 2001 är det en oroande slutsats.
I strategier och mål för labradorens hälsa framkoml
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mer i RAS ingen speciell avelsstrategisk satsning
på att minska hudproblem annat än vikten av att
systematiskt kartlägga förekomst för att få bättre
statistik.
En jämförelse kan göras med RAS för en annan
hundras med ofta förekommande hudproblem:
bullterrier. Där uppges 23 % av hundarna ha upprepade eller allvarliga hudproblem vilket motsvarar rasens största hälsoproblem. På grund av
detta har rasklubben beslutat om ett inofficiellt
hälsoprogram, i första hand för avelsdjur men även
gärna för hundar utanför aveln. Detta innebär att
avelsdjur 1g/år inför avel ska få klinisk hudstatus
bedömd av veterinär där eventuella förändringar noteras. Resultatet dokumenteras i ett intyg.
Ett annat exempel är rasen West highland white
terrier. I RAS framgår att 20 % av hundarna har en
hudproblematik. Rasklubben har därför formulerat
det avelsstrategiska målet att rasen ska få allt färre
valpar med hudproblem samt att en försiktighet
ska gälla vid användandet av avelsdjur med allergi.
Allvarliga hudproblem hos labradoren som återkommande klåda och retrievereksem är ett av de
vanligaste hälsoproblemen som belastar rasen.
För många drabbade hundar innebär det ett stort
lidande med nedsatt livskvalitet och mycket oro,
arbetsinsatser och veterinärbesök för ägaren.
Det vore mycket positivt om LRK kunde kavla upp
ärmarna och inkludera minskning av allvarliga
hudproblem i klubbens avelsstrategi, gärna med
inspiration från bullterrierklubben.
Stockholm den 10 augusti 2016.
Anna Björkdahl och Lasse Sundholm
Medlemmar i Labradorklubben

STYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG
TILL BESLUT
LRK:s styrelse har uppmärksammat problemet
och SKK och Agria har ett forskningsprogram kring
dessa frågor.
Under senhösten 2017 kommer LRK:s styrelse att
skicka ut en hälsoenkät till alla ägare till hundar
födda år 2012 och där kommer frågan om hudproblem/allergier att finnas med.
Det bör här även påpekas att arvsgången inte är
helt klarlagd och att det även finns yttre omstän-
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digheter som leder till hudproblem, såsom t.ex.
inomhusklimat samt att hunden tidvis kan ha ett
sänkt immunförsvar.
Med hänsyn till ovanstående föreslår styrelsen att
Labradorfullmäktige avslår motionen.
l

l

l

l

l

Motion om införande av ny klass på Labradormästerskapet
Undertecknade yrkar på att Labradorfullmäktige
bifaller förslaget
- att införa nybörjarklass på Labradormästerskapet
Motivering:
Labradormästerskapet har en lång tradition inom
klubben men under senare år har ingen region
velat ta på sig arrangemanget då det anses vara för
stort. Därför infördes en regeländring för att göra
det enklare att arrangera och 2016 stod Mittlabben som arrangör för mästerskapet. Tyvärr ställdes
arrangemanget in på grund av för få anmälningar.
Labradormästerskapet bör vara något som alla
inom klubben ska kunna deltaga på, men som
reglerna är utformade nu är det många hundar som
inte har någon plats på mästerskapet, eftersom
de är för gamla för att tävla i juniorklass men inte
tillräckligt erfarna för att deltaga i mästarklass.
Införandet av nybörjarklass skulle göra det möjligt
för fler ekipage att deltaga på Labradormästerskapet vilket är nödvändigt om det ska finnas kvar som
arrangemang inom klubben.
25 september 2016
Karin Vesterlund
Åsa Westerlund

STYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG
TILL BESLUT
Regelverket för Labradormästerskapet reviderades
och fastställdes år 2015. Sedan dess har inte något
LM, där reglerna har tillämpats, anordnats. Det
LM som region Mittlabben planerade att anordna
2016 ställdes in på grund av för få anmälningar.
Den region som har åtagit sig att arrangera Labradormästerskapet 2017 vill ändra reglerna.
Huvudstyrelsen är öppen för att återigen revidera
regelverket och att därvid beakta de önskemål som
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framkommit i den inlämnade motionen.
Med hänsyn till ovanstående får motionen härmed
anses vara besvarad.
l

l

l

MOTION 3			

MOTION 2

l

l

l

(25/9 2016)

Labväst har åtagit sig att arrangera Labradormästerskapet (LM) år 2017.
Det har under flera år varit svårt att få någon region att anordna LM. Som ett led i att förenkla för
arrangören har formerna för genomförandet setts
över ett flertal gånger. Nu gällande regler innebär
att deltagarna ska bedömas dels genom ett working-test (WT) dels genom en exteriörbedömning,
där bästa sammanlagda resultat korar vinnaren.
Årets LM fick tyvärr ställas in på grund av för få
startande, varför detta upplägg ännu inte testats i
praktiken.
Styrelsen för Labväst har diskuterat frågan och
kommit fram till att det blir svårt att kunna genomföra LM:et med nuvarande upplägg under en dag,
vilket är avsikten med nuvarande regler. Vi tror
också att det kan vara svårt att placera så många
hundar (skulle kunna bli upp till 50 i varje klass)
vid en exteriörbedömning.
Vi tror att det enda rätta i nuläget är att genomföra
LM:et som en rent jaktlig tävling i form av WT. En
bra jämförelse är Flatklubben som genomför sitt
klubbmästerskap på detta sätt, med väldigt många
deltagare och en positiv stämning. För att kora den
bästa labradoren exteriört finns ju i dag Club-showen som ett naturligt klubbmästerskap. Det är nu
dags att låta LM utgöra klubbens jaktliga bedömning av ”bästa labrador”.
Labväst föreslår därför att Labradorfullmäktige
2017 beslutar att LM ska genomföras som en ren
WT-tävling och att LM:et genomförs i denna form
redan 2017.
För styrelsen i Labväst
Peter Andersson		
Ordförande			
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STYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG
TILL BESLUT
Regelverket för Labradormästerskapet reviderades
och fastställdes år 2015. Sedan dess har inte något
LM, där reglerna har tillämpats, anordnats. Det
LM som region Mittlabben planerade att anordna
2016 ställdes in på grund av för få anmälningar.
Den region som har åtagit sig att arrangera Labradormästerskapet 2017 vill ändra reglerna.
Huvudstyrelsen är öppen för att återigen revidera
regelverket och att därvid beakta de önskemål som
framkommit i den inlämnade motionen.
Med hänsyn till ovanstående får motionen härmed
anses vara besvarad.
l

l

l

l
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MOTION 4
Undertecknad yrkar att Labradorfullmäktige beslutar att Labradordata ska sluta använda varningstriangel för hundar som bär pra-anlag och ta bort
triangeln från de hundar som redan har den.
Den svenska labradoraveln har nu pra-situationen
under kontroll. Gentester har bidragit till den positiva utvecklingen. De senaste fem åren har bara
en handfull labrador retrievers om året testats
som bärare, 2015 ingen alls. Det är tio år sedan en
labrador testades som sjuk.
När varningstrianglarna började användas var
situationen en annan. Kunskaperna och medvetenheten var lägre, antalet okända bärare i och utanför Sverige högre.
Gentesterna var aldrig avsedda att hindra avel på
anlagsbärare som i övrigt är utmärkta rasrepresentanter. Tvärtom gjorde den nya tekniken det möjligt att avla just på anlagsbärare som annars inte
kunnat lämna sina goda anlag vidare.
Varningstrianglarna motverkar sitt syfte. Labradordatas presentation av enskilda hundar listar redan
en eventuell status som anlagsbärare i tabellen
för Veterinärresultat, tillsammans med led- och
ögonstatus. Genom att låta triangeln varna för en
enda egenskap hos en labrador retriever – och låta
brister i höfter, armbågar och andra ärftliga ögonåkommor än pra redovisas bara i tabellform – styr
triangeln aveln på ett missriktat sätt.
Varningstriangeln, med ett formspråk hämtat från
trafikvärlden, förminskar också hunden i betraktarens öga. En enskild, ofarlig gen under fullständig
kontroll reducerar i Labradordata en individs rika
l
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gåvor, förmågor och prestationer till en enda sak:
en anlagsbärare som databasen verkar mana oss
att betrakta med misstänksamhet och helst undvika. Bland de drygt etthundra hundar som pekas ut
på detta sätt finns över 30 champions av alla slag.
Genom att ta bort varningstriangeln från Labradordata anpassar klubben presentationen av
labradorerna i databasen till ett av syftena med
gentester för pra, att möjliggöra säker avel på fler
bra hundar. Med ett sådant beslut likställer också
klubben hundens pra-status med andra centrala
led- och ögonstatusar. Dessutom bidrar borttagandet också till att många värdefulla, duktiga
och älskade labrador retrievers kan fastna på våra
näthinnor med en rikedom av intryck snarare än
som ett obsolet varningstecken.
Jag vill också uttrycka förhoppningen att, om denna motion blir antagen, klubben verkar för att även
de andra rasklubbarna tar bort varningstrianglarna.
Vingåker den 27 september 2016
Gunnar Hultman
Medlem i Labrador Retrieverklubben
Marsjö Stubbdalen
643 94 Vingåker
gunnar.hultman@gmail.co

STYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG
TILL BESLUT
Motionären yrkar att Rasdata för labrador retriever
ska sluta använda varningstriangel för hundar som
bär på PRA-anlag. Skälen uppges vara att PRAsituationen är under kontroll och att det numera
upptäcks ett mycket litet antal anlagsbärare.
PRA är en näthinnesjukdom som leder till blindhet. I sak har ingenting förändrats sedan
varningstriangeln infördes i Rasdata. Avsikten är att
uppmärksamma personer med låg kunskapsnivå
på denna allvarliga genetiska defekt, så att mer
kunskap inhämtas.
Varningstriangeln kan knappast uppfattas som
särskilt besvärande eftersom, som motionären
konstaterar, det är ett fåtal nya fall varje år – om
ens något.
Styrelsen föreslår därför att Labradorfullmäktige
avslår motionen.
l

l
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MOTION 5
Jag har ett förslag om att återigen få status på Labradormästerskapet.
Slopa WT och utställningsbiten och genomför det
hela som ett B-prov.
Och inte minst men väldigt viktigt, nämligen återinför vilt i alla klasser.
Utställning finns ju en stor sådan i labradorklubbens regi. Och WT finns det gott om. Så där tror
jag att vilthanteringen behövs så inte våra hundars
egenskaper glöms bort.
Och vad det gäller poängräkningen så behövs nog
det också ses över. Samt att det koras en mästare i
varje klass. Om det visar sig svårt att få grupperna
att hålla i LM så kanske man kan ha det hela på
samma plats varje år. Med funktionärer från olika
regioner.
Motiveringen till motionen är ju helt enkelt.
Att få status på Labradormästerskapet.
Halmstad 28 september 2016
Hans Larsson

STYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG
TILL BESLUT
Det skulle bli mycket komplicerat och dessutom
oetiskt att använda vilt för att genomföra ett Labradormästerskap i B-provsform. Varje domare kan
endast döma ett begränsat antal hundar per dag
och det är dyrt att införskaffa vilt. Vilthanteringen
bedöms dessutom redan idag på våra B-prov, och
det finns ingen anledning att utöka denna.
Styrelsen föreslår därför att Labradorfullmäktige
avslår motionen.
l
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STATISTIK AVEL
STATISTIK2016
AVEL
Registreringar
STATISTIK
AVEL
STATISTIK
AVEL
Registreringar 2016
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Antal reg/år

2012

2013

Tikar (varav imp) 1 140 (15)

2014

2015

2016

Hanar(varav imp) 1 142 (22)
Tikar (varav imp) 1 140 (15)
Antal reg/år
2012
Totalt
2 282 (37)
Hanar(varav imp) 1 142 (22)
Tikar (varav imp) 1 140 (15)

1 146 (25)
2013
1 130 (19)
1 146 (25)
2013
2 276 (44)
1 130 (19)
1 146 (25)

1 135 (43)
2014
1 097 (42)
1 135 (43)
2014
2 232 (85)
1 097 (42)
1 135 (43)

1 224 (32)
2015
1 265 (47)
1 224 (32)
2015
2 489 (79)
1 265 (47)
1 224 (32)

1 226 (40)
2016
1 294 (51)
1 226 (40)
2016
2 520 (91)
1 294 (51)
1 226 (40)

Totalt
2 282 (37)
Hanar(varav imp) 1 142 (22)

2 276 (44)
1 130 (19)

2 232 (85)
1 097 (42)

2 489 (79)
1 265 (47)

2 520 (91)
1 294 (51)

Totalt

2 276 (44)

2 232 (85)

2 489 (79)

2 520 (91)

2013

2014

2015

2016

Registreringar
2016
Antal reg/år
2012
Registreringar
2016

2 282 (37)

Inavelsgrad 2016
2012
Inavelsgrad
2016
Inavelsgrad
2016

l

Inavelsgrad

1%

1%

1%

0,8 %

0,9 %
2016

Inavelsgrad

1%
2012

1%
2013

1%
2014

0,8 %
2015

0,9 %
2016

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.
Inavelsgrad
1%
1%
1%
0,8 %

0,9 %

2012
2014
2015
Inavelsgrad
2016 2013
Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.

HD/ED 2016

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.

HD/ED 2016

HD/ED 2016
Diagnos

2011

2012

2013

2014

2015

HD grad A
Diagnos
HD grad B
HD grad A
Diagnos
HD grad C
HD grad B
HD grad A
HD grad D
HD grad C
HD grad B
HD grad E
HD grad D
HD grad C
Totalt antal undersökta
HD grad E
HD grad D
Snittålder för undersökning (månader)
Totalt antal undersökta
HD grad E
Antal födda
Snittålder för undersökning (månader)
Totalt antal undersökta

901
2011
294
901
2011
129
294
901
51
129
294
5
51
129
1 380
5
51
16
1 380
5
2 249
16
1 380

(65,3 %) 866
2012
(21,3 %) 330
(65,3 %) 866
2012
(9,3 %) 137
(21,3 %) 330
(65,3 %) 866
(3,7 %) 55
(9,3 %) 137
(21,3 %) 330
(0,4 %) 10
(3,7 %) 55
(9,3 %) 137
1 398
(0,4 %) 10
(3,7 %) 55
15
1 398
(0,4 %) 10
2 190
15
1 398

(61,9 %) 829
2013
(23,6 %) 362
(61,9 %) 829
2013
(9,8 %) 164
(23,6 %) 362
(61,9 %) 829
(3,9 %) 51
(9,8 %) 164
(23,6 %) 362
(0,7 %) 15
(3,9 %) 51
(9,8 %) 164
1 421
(0,7 %) 15
(3,9 %) 51
15
1 421
(0,7 %) 15
2 272
15
1 421

(58,3 %) 733
2014
(25,5 %) 293
(58,3 %) 733
2014
(11,5 %) 161
(25,5 %) 293
(58,3 %) 733
(3,6 %) 43
(11,5 %) 161
(25,5 %) 293
(1,1 %) 8
(3,6 %) 43
(11,5 %) 161
1 238
(1,1 %) 8
(3,6 %) 43
15
1 238
(1,1 %) 8
2 063
15
1 238

(59,2 %) 654
2015
(23,7 %) 253
(59,2 %) 654
2015
(13,0 %) 173
(23,7 %) 253
(59,2 %) 654
(3,5 %) 40
(13,0 %) 173
(23,7 %) 253
(0,6 %) 6
(3,5 %) 40
(13,0 %) 173
1 126
(0,6 %) 6
(3,5 %) 40
13
1 126
(0,6 %) 6
2 470
13
1 126

Antal födda
Snittålder för undersökning (månader)

2 249
16

2 190
15

2 272
15

2 063
15

2 470
13

Antal födda

2 249

2 190

2 272

2 063

2 470

HD/ED 2016
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(58,1 %)
(22,5 %)
(58,1 %)
(15,4 %)
(22,5 %)
(58,1 %)
(3,6 %)
(15,4 %)
(22,5 %)
(0,5 %)
(3,6 %)
(15,4 %)
(0,5 %)
(3,6 %)
(0,5 %)
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ÖGONDIAGNOSER 2016

Ögondiagnoser 2016
PPM, iris-iris lindrig

5

PPM, iris-iris måttlig

1

PHTVL/PHPV, grad 2-6

1

Lindrig RD/näthinneveck

2

Multifokal RD

2

Geografisk RD

3

Entropion, lateral

1

Entropion, undre

2

Ektropion

1

Distichiasis

3

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig

4

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlig

4

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

4

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Genetisk betydelse okänd

4

Katarakt, partiell cortex främre, måttlig. Ärftlig

1

Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlig

2

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

1

Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig. Ej ärftlig

1

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftlig

1

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ej ärftlig

1

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

2

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, måttlig. Ej ärftlig

1

Katarakt, partiell cortex, BPK, lindrig. Ärftlig

16

Katarakt, partiell cortex, BPK, måttlig. Ärftlig

3

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

13

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

3

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

1

Progressiv retinal atrofi (PRA)

1

Retinopati. Ärftlighet kan förnärvarande ej bedömas

2

Corneadystrofi

1

PRA-prcd, hereditärt fri

278

PRA-prcd, DNA-testad fri A

18

PRA-prcd, DNA-testad anlagsb. B

3
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BPH och FB-R
2014 var det 221 labradorer som genomförde BPH och 28 labradorer som genomförde FB-R.
2015 var det 157 labradorer som genomförde BPH och 27 labradorer som genomförde FB-R.
2016 var det 110 labradorer som genomförde BPH och 80 labradorer som genomförde FB-R.
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Regnr
SE25497/2014
SE10004/2016
SE15827/2016
SE41550/2013
SE47949/2015
NO50348/13
SE43330/2012
SE11726/2015
KCAH0902862
S14339/2008
SE53078/2012
S25270/2009
SE19713/2014
SE47867/2015
SE14640/2012
S26751/2008
SE29461/2014
SE45118/2013
KCSB1491CU
DK01608/2009
S60632/2009
S59403/2009

Namn
Minnows Irish Brand
Abergowan's Glenmorangie
Copperbirch Roosky
Canine Saloon Midelton
Kimbajak Starry Night
Mambrinos Black Cap
Aquador Merlin
Balrion Weathertop Casey Jones
Ragweed's Travel Of Craighorn
Duckstream Nian's Cimbasso
Annual's Chocolate Goes Nuts
Conneywarren Brooklin
Gandalf Od Himalájského Cedru
Seawind Polish Poker
Stenbury Askrike Black Nash
Kullaholm's Riddar Kato
Lab Lodur's Kick Off
Carmal's Keen Art
Kimvalley Star Gazer At Farnfield
Bjoljahn Maddox
Ritou's Gorgonzola
Coco Loco's Zhow Off

% antal
kullar
2,6
2
2
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

% antal
valpar
2,4
2,2
2,1
2,1
1,9
1,7
1,6
1,6
1,7
1,7
1,6
1,5
1,5
1,4
1,3
1,3
1,3
1,2
1,1
1
1
0,9
Antal kullar Antal valpar
9
56
7
50
7
49
6
49
6
43
6
39
6
37
6
37
5
40
5
38
5
36
5
35
5
35
5
33
5
30
4
30
4
30
4
27
4
25
4
24
4
23
4
20

2016

MEST ANVÄNDA HANHUNDAR UNDER 2016 RESP. TOTALT

Kull-snitt
6,2
7,1
7
8,2
7,2
6,5
6,2
6,2
8
7,6
7,2
7
7
6,6
6
7,5
7,5
6,8
6,3
6
5,8
5

Antal kullar Antal valpar
10
62
7
50
7
49
7
56
8
55
8
52
17
113
11
77
5
40
8
58
10
80
46
273
7
49
7
48
9
59
11
71
7
49
6
36
5
34
10
67
10
58
25
164

Totalt

l
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Mest använda hanhundar 2016
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STATISTIK FÖR UTSTÄLLNINGSÅRET 2016,
Statistik för utställningsåret 2016
LABRADOR
RETRIEVER

Under året har 2016
det arrangerats 69 officiella utställningar. SKK’s länsklubbar har arrangera
Statistik för utställningsåret
dessa,
varav
25
internationella
ochlad
14pånationella
och
SSRK
LRK’s
har
Under året har det arrangerats 69 officiella
uttvå domare
vilket
gör (inkl.
att rasen
har Club
dömtsShow)
av
arrangerat
30
alla75
varit
nationella.
Under året
har
det arrangerats
69 officiella
SKK’s
länsklubbar har arrangerat 39 av
ställningar.
SKK’s
länsklubbar
harutställningar
arrangerat
39där
av utställningar.
domare
under året.
dessa,
varav
25
internationella
och
14
nationella
och
SSRK
(inkl.
LRK’s har
Club
har
dessa, varav 25 internationella och 14 nationella
Av dessa
75
domartillfällen
53Show)
dömts
avgör
nordisPå
6
av
dessa
utställningar
har
rasen
varit
uppdelad
på
två
domare
vilket
att rasen ha
utställningar
varit nationella.
ocharrangerat
SSRK (inkl. 30
LRK’s
Club Show)där
har alla
arrangerat
30 ka domare och 22 av Europeiska domare. I år har
av 75 domare under året.
utställningar där alla varit nationella.
andra
ord rasen domare
inte dömts
av22
någon
domare
Avutställningar
dessa 75 domartillfällen
haruppdelad
53 med
dömts
avtvå
nordiska
och
av Europeiska
På 6 av dessa
har rasen varit
på
domare vilket gör
att rasen
har dömtsdoma
På 6 av dessa utställningar
har
rasen
varit
uppdeutanför
Europa.
har
med
andra
ord
rasen
inte
dömts
av
någon
domare
utanför
Europa.
av 75 domare under året.
Av dessa 75 domartillfällen har 53 dömts av nordiska domare och 22 av Europeiska domare. I år
Domarens
hemvist
Antalutanför Europa.
% av totalen
har med andra
ord rasen
inte dömts av någon domare
Sverige
37
49,3%
Övriga
Norden
16
21,3%
Domarens hemvist
Antal
% av totalen
Övriga Europa
22
29,3%
Sverige
37
49,3%
Övriga
Världen
0
0%
Övriga Norden
16
21,3%
Totalt
75
100%
Övriga Europa
22
29,3%
Övriga Världen
0
0%
Under
året
har
1
205
hundar
varav
457
hanar
och
748 tikar tillsammans ställts ut 2 698 gå
Totalt
75
100%
1 072varav
och 457
tikarhanar
1 626).
har och
det tikar
deltagit
36 labradorer
per
utställning.
Under året har 1(hanar
205 hundar
ochI snitt
1 072
1 626).
I snitt har det
deltagit
36
Under
året
har
1
205
hundar
varav
457
hanar
och
748
tikar
tillsammans
ställts
ut
2
698
gånger
748 tikar tillsammans ställts ut 2 698 gånger (hanar labradorer per utställning.
kvalitetspriserna:
(hanar 1 072Fördelning
och tikar 1av
626).
I snitt har det deltagit 36 labradorer per utställning.
Totalt 2016
%
Total 2015
%
Totalt 2014
%
(2698)
2016
(2427)
2015
(2407)
201
Fördelning av kvalitetspriserna:
Excellent
1920
71,2%
1772
73,0%
1694
70,4%
Totalt 2016
%
Total
2015
%
Totalt
2014
%
Very good (2698)
649
24,1%
540
22,3%
585
24,3%
2016
(2427)
2015
(2407)
2014
Good
95
3,5%
83
3,4%
97
4,0%
Excellent
1920
71,2%
1772
73,0%
1694
70,4%
0,7%
0,7%585
0,5%
Very good Sufficient
649
24,1%18
540
22,3%17
24,3%12
Disqualified
3
0,1%
9
0,4%
6
0,2%
Good
95
3,5%
83
3,4%
97
4,0%
0,5%17
0,2% 12
0,5%
Sufficient KEP
18
0,7%13
0,7% 6
0,5%13
Disqualified
3
0,1%
9
0,4%
6
0,2%
Tittar
man
på
hanar
och
tikar
var
för
sig
ser
fördelningen
av
kvalitetspriser
ut så här:
KEP
13
0,5%
6
0,2%
13
0,5%
Hanar
Totalt 2016
%
Total 2015
%
Totalt 2014
%
2016
(1005)
2015
(858)
201
Tittar man på hanar och tikar var för (1072)
sig ser fördelningen
av kvalitetspriser
ut så här:
Excellent
757 Total
70,61
744 Totalt
74,0%
599
69,8%
Hanar
Totalt 2016
%
2015
%
2014
%
Very good (1072)
257
23,98
215
21,4%
201
23,4%
2016
(1005)
2015
(858)
2014
3,73
3,1%599
5,4%
Excellent Good
757
70,6140
744
74,0%31
69,8%46
Sufficient
11
1,02
8
0,8%
5
0,6%
Very good
257
23,98
215
21,4%
201
23,4%
Disqualified
0,0931
0,5% 46
0,3%
Good
40
3,73 1
3,1% 5
5,4% 3
KEP
6
0,57
2
0,2%
4
0,5%
Sufficient
11
1,02
8
0,8%
5
0,6%
Disqualified
1
0,09
5
0,5%
3
0,3%
Tikar
2016
% 2 Total
2015
% 4 Totalt
2014
%
KEP
6 Totalt
0,57
0,2%
0,5%
(1626)
2016
(1422)
2015
(1549)
201
Excellent
1163
71,53
1028
72,3%
1095
70,6%
Tikar
Totalt 2016
%
Total
2015
%
Totalt
2014
%
Very good (1626)
392
24,11
325
22,8%
384
24,8%
2016
(1422)
2015
(1549)
2014
3,38
3,7%
3,3%
Excellent Good
1163
71,5355
1028
72,3%52
1095
70,6%51
Sufficient
7
0,43
9
0,6%
7
0,5%
Very good
392
24,11
325
22,8%
384
24,8%
Disqualified
0,1252
0,3% 51
0,2%
Good
55
3,38 2
3,7% 4
3,3% 3
KEP
7
0,43
4
0,3%
9
0,6%
Sufficient
7
0,43
9
0,6%
7
0,5%
Disqualified
2
0,12
4
0,3%
3
0,2%
KEP
7
0,43
4
0,3%
9
0,6%
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Kvalitetspriset CK i konkurrensklass har fördelats enligt tabellen nedan där procentsatsen är
beräknad på utdelade CK på antalet hundar/kön
samt
totalt.
Kvalitetspriset
CK i konkurrensklass har fördelats enligt tabellen nedan där procentsatsen är
beräknad på utdelade CK på antalet hundar/kön samt totalt.
Kvalitetspriset
CK
i konkurrensklass har fördelats enligt2014
tabellen nedan där procentsatsen är
År
2015
beräknad på utdelade
CK
på
antalet
hundar/kön
samt
totalt.
Utdelade CK totalt Antal individer
Utdelade CK
Antal individer
År
2016
2016
2015
2015
2014
2014
totalt
CK
Totalt
per
antal
CK
Totalt
per
antal
CK
Totalt
Per antal
Hanar
397 (39,5%)
145 (34,4%)
357 (41,6%)
150 (46,1%)
individer
individer
individer
Tikar
509 (35,8%)
208 (29,9%)
569 (36,7%)
250 (40,4%)
Hanar
405
(37,7)
154
(33,6)
397
(39,5)
145
(34,4)
357
(41,6)
150 (46,1)
Totalt
906 (37,3%)
353 (31,6%)
926 (38,5%)
400 (42,4%)
Tikar
562 (34,5)
237 (31,7)
509 (54,6)
(35,8) även
208
569
(36,7)
250
(40,4)
Av de 1772 excellent
som delats
ut har 51,1%
fått(29,9)
CK. Delar
man
upp även
detta
på
Totalt
967
(35,8)
391
(32,4)
906
(37,3)
353
(31,6)
926
(38,5)
400
(42,4)
kön är det 53,4% (59,5%) för hanarna och 49,5 (51,9%) av tikarna med excellent som även
CK.
Av tilldelats
de 1 920 excellent
som delats ut har 50,4%
59,5%) för hanarna och 48,3% (49,5% resp. 51,9%)
Av de 1 920 excellent som delats ut har 50,4% (51,1% resp. 54,6%) även fått CK. Delar man upp
(51,1% resp. 54,6%) även fått CK. Delar man upp
av tikarna med excellent som även tilldelats CK.
även
dettaCert.
på kön
är
det 53,5%
(53,4%
resp.inom
59,5%)
för hanarna och 48,3% (49,5% resp. 51,9%)
Utdelade
har
fördelat
sig
så
här
(2014
parentes):
även detta på kön är det 53,5% (53,4% resp.
Siffrorna
inom parentes visar 2015 resp. 2014)
av tikarna med excellent
som
även
tilldelats
CK.
Siffrorna
inom parentes visar 2015 resp. 2014)
Antal
Fördelat på individer
Utdelade Cert
133 (137)
89 (108)
Utdelade
Cert. har 64
fördelat
här(54)
(2015/2014 inom parentes):
Varav hanar
(66) sig så 44
Antal
Varav tikar
69 (71)
45 (54)Fördelat på individer
Utdelade Cert
137 (133/137)
105 (89/108)
Varav
hanar
69 fördelat
(64/66) sig så här47
(44/54)
Utdelade
R-Cert. har
(2014
inom parentes):
Varav tikar
68
(69/71)
58
(45/54)
Antal
Fördelat på
individer
Utdelade R-Cert 119 (127)
84 (94)
Utdelade
R-Cert.
har
fördelat
sig
så
Varav hanar
54 (60)
36 här
(40)(2015/2014 inom parentes):
Antal
Varav tikar
65 (67)
48 (54)Fördelat på individer
Utdelade R-Cert 127 (119/127)
97 (84/94)
Varav
hanar
61
(54/60)
44per
(36/40)
BIR/BIM Fördelning mellan kön totalt och
individ (2014 inom parentes)
Varav tikar
66
(65/67)
53
(48/54)
Totalt
Fördelat på individer

BIR
69 (71)
43 (49)
BIR/BIM
Fördelning
mellan
kön
totalt
och per individ (2015/2014 inom parentes)
Varav hanar
30 (31)
19 (20)
Totalt
Varav tikar
39 (40)
24 (29)Fördelat på individer
BIR
69 (69/71)
54 (43/49)
Varav hanar
37
(30/31)
27på
(19/20)
Totalt
Fördelat
individer
Varav
32
(39/40)
BIM tikar
65 (69)
58 (58)27 (24/29)
Varav hanar
35 (38)
31 (22)
Totalt
Varav tikar
30 (31)
27 (25)Fördelat på individer
BIM
69 (65/69)
59 (58/58)
Varav
hanar
32
(35/38)
24 (31/22) (SEU(U)CH samt SE UCH).
Under året har det registrerats 29 nya championat
Varav
tikar parentes.
37 (30/31)
35 (27/25)
2014 inom

SEUCH
SEU(U)CH
SE UCH
SEU(U)CH
Under året har detSvenskägd
registrerats många
nya
utställningschampionat
Svenskägd
Utlandsägd
Utlandsägd
2015/2014 inom parentes.
Vi harhund
även fått 4 DKhund
CH(U), 1 EE CH,
2 NO UCH, 1 NORD UCH och 3
hund
hund
hundar
C.I.E under 20
året.
Antal har fått titeln
1 (0)
(25)
1 (1)
7 (20)
SE UCH
SE U(U)CH SE UCH
SE U(U)CH
Svenskägd
Svenskägd
Utlandsägd
Utlandsägd
hund
hund
hund
hund
Antal
0 (1/0)
28 (20/25)
0 (1/1)
19 (7/20)
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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
förfall för denne, av den som styrelsen utsett. Fullmäktigemöte
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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 mötesordföranden innan fullmäktigemötet förklaras avslutat.
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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.
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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
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
10. bereda ärenden som ska behandlas av fullmäktigemötet
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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 evene-mang.
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 fullmäktige-möte.
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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