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Labrador retrieverklubben 
LABRADORFULLMÄKTIGE 
Datum: 31 mars 2019  Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 
 
 
Innan mötet öppnades hölls en parentation över tidigare styrelseledamoten Thomas Persson 
som avled 2018. 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Huvudstyrelsens ordförande Morgan Thorell hälsade alla välkomna och förklarade 
Labradorfullmäktige 2019 öppnat.  

 
§ 2 Fastställande av röstlängden 

Fullmäktige fastställde röstlängden till 21 röstberättigade delegater från 12 regioner.  
 
§ 3 Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet 
 Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Lars Ramberg till 
 mötesordförande och Bitte Sjöblom till vice mötesordförande. 
 
§ 4 Styrelsens anmälan av protokollförare 
 Anmäldes att Camilla Kretz utsetts att föra protokoll. 
 
§ 5 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordföranden ska justera protokollet 
Till rösträknare och protokolljusterare föreslogs Jenny Nolhage och Kirsten Silow 
Örnberg. Fullmäktige beslöt att välja Jenny Nolhage och Kirsten Silow Örnberg till 
justerare tillika rösträknare. 

 
§ 5 b Val av förberedande valberedning om tre personer 
 Fullmäktiges ordförande föreslog att en förberedande valberedning, som under dagen 

har möjlighet att tillfråga kandidater till den ordinarie valberedningen, skulle tillsättas. 
 Förslagen var: Monica Damell Modin, Inger Grotteblad och Peter Andersson. 
 Fullmäktige beslöt att välja Monica Damell Modin, Inger Grotteblad och Peter 

Andersson till förberedande valberedning. 
 
§ 6 Närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat 

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

 
§ 7 Arbets- och beslutsordning vid Labradorfullmäktige 

Fullmäktige beslöt att fastställa styrelsens förslag till arbets- och beslutsordning. 
 
§ 8 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 

Sekreteraren Camilla Kretz informerade om att kallelse varit införd i Labradoren 
4/2018 och på klubbens hemsida samt att alla anmälda delegater fått personlig 
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kallelse tillsammans med möteshandlingar minst tre veckor innan fullmäktigemötet. 
Fullmäktige konstaterade att kallelsen hade skickats ut i stadgeenlig ordning. 

 
§ 9 Fastställande av dagordningen  

Fullmäktige beslöt att fastställa dagordningen med tillägg av § 5 b. 
 
§ 10 Verksamhetsberättelse för 2018, årsbokslut med balans- och resultaträkning, 

redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 
Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom sida för sida.  

 Lena Karlsson, avelsansvarig, tog upp de fem motionerna om SKK:s HD-avläsning, 
som SSRK och SBK ställde till Kennelfullmäktige 2017. Svar från SKK väntas inom 
kort. 

 Marita Björling tog upp att det saknas funktionärer till FB-R. Ingegerd Wikström 
berättade att hon kommer att informera om FB-R. 

 Bitte Sjöblom, som ingår i Kommittén för jaktavlad labrador retriever, KJL, informerade 
om att inga möten hållits i kommittén under 2018. 

 Labradormästerskapet diskuterades. Bo Norling informerade om att det är upp till den 
arrangerande regionen att besluta om vilket typ av mästerskap, Labradormästerskap 
eller Working Test, som ska hållas. Marita Björling poängterade att WT-mästerskapet 
inte ska kallas ”Labradormästerskap”, utan att denna benämning ska förbehållas just 
Labradormästerskapet. 

 Därefter redovisade och kommenterade kassören Bo Norling balans- och 
resultaträkningen för 2018. Det redovisade överskottet för 2018 har blivit ca 
250 000 kr. En av anledningarna till överskottet är att Stamtavleboken kunde tryckas 
till en lägre kostnad än budgeterat och att den också sålt bra. Budgeterade 
utbildningar som inte genomförts har givit ett överskott, liksom att det hållits fler 
telefonmöten än fysiska möten i kommittéerna. 

 
 Fullmäktige beslöt att lägga verksamhetsberättelsen med tillhörande kassaberättelse 

till handlingarna. 
 
 Revisorn Lars Lindgren läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte att resultat - och 

balansräkningen fastställdes samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2018. 
 
§ 11 Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2018 samt beslut om hur 

uppkommet resultat ska disponeras 
Kassören föredrog styrelsens förslag om hur uppkommet resultat ska disponeras. 
Styrelsen föreslår att vinsten för verksamhetsåret 2018 överföres till balanserat 
resultat i ny räkning.  

 
 Fullmäktige beslöt att fastställa balans- och resultaträkningen för 2018 samt att bifalla 

styrelsens förslag till disposition av uppkommet resultat. 
 
§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Fullmäktige beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
§ 13  Presentation av och beslut om styrelsens förslag till: 
 

 a) Verksamhetsplan för år 2019 
 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 presenterades. 
 En ändring gjordes i verksamhetsplanen: den under våren planerade provledarutbildningen, 

som ställdes in på grund av för få anmälningar, ska i stället genomföras till hösten 2019. 
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 Solveig Gyring ställde frågan hur KJL selekterar jaktavlade amerikanska labradorer. Bitte 
Sjöblom förklarade att det ibland är nödvändigt att gå längre bak i stamtavlan än tre 
generationer. 

 
 Bitte Sjöblom informerade om Working Campen som snabbt blev fulltecknad redan i januari. 
 

En förteckning över material som finns att låna från klubben centralt efterfrågades av 
regionerna. 
 

 Marita Björling föreslog att Labradoren ska byta format till A4. 
 
 Avtalet med Royal Canin och vad som gäller vid olika arrangemang togs upp.  
 
 Fullmäktige beslöt att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
 
 
 Mötet ajournerades kl. 10.30 och återupptogs kl. 11.00 
 
 

b) Medlemsavgifter för år 2021  
Enligt beslut från Fullmäktige 2018 ska medlemsavgifterna för år 2020 vara oförändrade. 
Styrelsen föreslår att även medlemsavgifterna för år 2021 blir oförändrade. 
Fullmäktige beslöt enligt styrelsens förslag att medlemsavgifterna för 2021 blir oförändrade. 

 
 c) Budget för 2019 och rambudget för 2020 

Kassören Bo Norling föredrog och kommenterade förslaget till budget för 2019 och 
rambudget för 2020. Klubben har tecknat ett avtal med ett nytt tryckeri som innebär att 
tidningen Labradoren trycks för ett fast pris under tre år. Bidragen till regionerna kommer att 
öka i och med att styrelsens proposition tillstyrktes (se § 18). 

 
Fullmäktige beslöt att godkänna förslaget till budget för 2019 och rambudget för 2020 i 
enlighet med styrelsens förslag. 
 
d) Villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och 
övriga funktionärer som styrelsen kallar 
Fullmäktige beslöt i enlighet med styrelsens förslag 
att resa med egen bil ska ersättas enligt statliga resebestämmelser f.n. 18,50 kr/mil. 
att vid resa med tåg billigaste alternativet ska väljas och att sovvagn kan väljas vid resa 
nattetid 
att flyg kan väljas i särskilda fall (t.ex. avsevärd tidsvinst).  
att billiga, men avbokningsbara biljetter ska eftersträvas samt 
att traktamenten inte ska förekomma. 
 
 

 Mötet ajournerades kl. 11.15. 
 
 Tomas Bergström, Sveriges lantbruksuniversitet, föreläste om sin forskning på den 

nya formen av PRA. Ett referat från föreläsningen kommer att publiceras i Labradoren 
nr 2. 

 
 Mötet återupptogs kl. 13.30. 
 
 Röstlängden justerades. 
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§ 14   Val av ordförande, val av vice ordförande på två år, val av två ordinarie ledamöter på 
två år, två suppleanter på ett år samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

 Till ordförande på 1 år föreslog valberedningen nyval på Anders Dillström. Inga ytterligare 
förslag framfördes. 

 Beslöts att välja Anders Dillström till ordförande på 1 år. Beslutet var enhälligt. 
 
 Till vice ordförande föreslog valberedningen nyval på Bo Norling. Inga ytterligare förslag 

framfördes. Beslöts att välja Bo Norling till vice ordförande på 2 år. 
 
 Till ordinarie ledamöter på 2 år föreslog valberedningen omval på Margareta Dahl och Lena 

Karlsson. Inga ytterligare förslag framfördes.  
 Beslöts att välja Margareta Dahl och Lena Karlsson till ordinarie ledamöter på 2 år. 
 

Till suppleanter på 1 år föreslog valberedningen nyval på Ulla-Britt Östman och Ingegerd 
Wikström. Inga ytterligare förslag framfördes.  

 Beslöts att välja Ulla-Britt Östman och Ingegerd Wikström till suppleanter på 1 år och där Ulla-
Britt Östman blir första suppleant i turordningen. 

 
§ 15 Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter 

Valberedningen föreslog omval på Agneta Olofsson och Lars Lindgren som ordinarie revisorer 
samt omval på Jan Garp och Barbro Schmidt som revisorssuppleanter, samtliga på 1 år. Inga 
ytterligare förslag framfördes. 

 Beslöts att välja Agneta Olofsson och Lars Lindgren som ordinarie revisorer på 1 år. 
Beslöts att välja Jan Garp och Barbro Schmidt som revisorssuppleanter på 1 år. 

 
§ 16   Val av valberedning 

Den förberedande valberedningen föreslog omval på Monica Damell Modin till 
sammankallande i valberedningen på 1 år. 
Beslöts att välja Monica Damell Modin som valberedningens sammankallande på 1 år. 
Till ledamot av valberedningen på 2 år föreslog den förberedande valberedningen 
Margaretha Larsson. 

 Beslöts att välja Margaretha Larsson till ledamot i valberedningen på 2 år. 
Marita Björling kvarstår ytterligare 1 år. 

 
§ 17 Omedelbar justering av paragraferna 15–17  

Fullmäktige beslöt att förklara paragraferna 15–17 omedelbart justerade. 
 
§ 18 Ärenden väckta av huvudstyrelsen, regioner och medlemmar 
 

Motion från Hans Larsson angående Labradormästerskapet 
Yrkandet i motionen är att fler klasser läggs till i regelverket för Labradormästerskapet, 
en noviceklass där deltagarna inte tävlar om någon titel, och en veteranklass där 
deltagarna kan tävla om en titel. 
Styrelsen påpekar i sitt yttrande att, som Labradormästerskapet är utformat idag, finns 
redan juniorklass, mästarklass och veteranklass. Med hänvisning till ovanstående 
anser styrelsen att motionen är besvarad. 
 
Fullmäktige beslöt att avslå motionen. 
 

 Proposition ang. Ny form av regionbidrag 
Styrelsen föreslår i sin proposition en ny form av regionbidrag för att regioner med ett 
mindre antal medlemmar ska få bättre förutsättningar för sin verksamhet. Förslaget 
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går ut på att regionbidraget delas upp i en fast del om 4 000 kr per region och en rörlig 
del om 15 kr/medlem. Förslaget finns budgeterat för redan 2019.  
Villkoret för att regionbidraget ska kunna betalas ut är, liksom tidigare, att regionerna 
redovisar sina handlingar och ekonomi till HS. Dessutom ska regionerna ha en aktuell 
och uppdaterad hemsida samt genomföra minst två grundaktiviteter per år, en 
inofficiell utställning och ett officiellt eller inofficiellt jaktprov eller WT. 
 
Fullmäktige beslöt att tillstyrka styrelsens förslag om att klubbens bidrag till 
regionerna från och med år 2019 ska bestå av en fast del om 4 000 kr samt en rörlig 
del om 15 kr/medlem. 
 

§ 19  Övriga frågor  
De sju motioner som lagts till SSRK:s fullmäktige föredrogs. Lars Ramberg förklarade 
att Labradorfullmäktiges delegater kan lämna s.k. viljeyttringar till delegaterna som 
utses till SSRK:s fullmäktige, men att det inte går att låsa rösterna eftersom ytterligare 
information kan framkomma på SSRK:s fullmäktige som kan ändra förutsättningarna. 

 Delegaterna lämnade viljeyttringar till flera av motionerna. 
 
 Förtjänsttecken 
 Morgan Thorell delade ut klubbens förtjänsttecken till Monica Damell Modin och till 

Ulla Nilsson, region Norrlabben. 
 

Avtackningar  
Bo Norling avtackade den avgående ordföranden Morgan Thorell och överlämnade 
gåvor. Därefter tackade Morgan Thorell valberedningens sammankallande Monica 
Damell Modin och Marita Björling och Ellinore Månsson för deras arbete och 
överlämnade blomstercheckar. Därefter avtackades revisorerna Agneta Olofsson och 
Lars Lindgren samt de två mötesordförandena och sekreteraren med var sin 
blomstercheck. 

 
§ 20  Mötets avslutande 

Mötesordföranden Lars Ramberg tackade mötesdeltagarna för ett väl genomfört möte 
och lämnade över ordförandeklubban till den nyvalda ordföranden Anders Dillström, 
som tackade för förtroendet och förklarade 2019 års Labradorfullmäktige avslutat. 

 
 
 
 
 
 
 Camilla Kretz  Lars Ramberg 
 Protokollförare  Mötesordförande 
 
 
 
 
 Jenny Nolhage  Kirsten Silow Örnberg 
 Protokolljusterare  Protokolljusterare 


