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Labrador Retrieverklubben 

LABRADORFULLMÄKTIGE 

Datum: Den 17-18 mars 2012    Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 

 

Innan mötet öppnades hölls parentation till minne av Björn Nordén och Lars Lönnberg.  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Huvudstyrelsens ordförande Christine Chiacchiaretta hälsade alla välkomna och förklarade 

Labradorfullmäktige 2012 öppnat. 

§ 2 Fastställande av röstlängden 

 Fullmäktige fastställde röstlängden till 24 röstberättigade delegater från 14 

 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 Monica Damell Modin utsetts att föra protokoll. 

§ 5 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordförande ska justera protokollet 

Till rösträknare och protokolljusterare valdes Per Christofferson och Margareta 

Stigson.          

§ 6 Närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat 

Fullmäktige beslöt att övriga deltagare har närvaro- och yttranderätt samt rätt att få en 

eventuell avvikande mening till beslut, antecknad i protokollet. 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 

Fullmäktige konstaterade att kallelsen hade skickats ut i stadgeenlig ordning.   

§ 9 Fastställande av dagordningen  

Fullmäktige beslöt fastställa dagordningen i enlighet med styrelsens utsända förslag.  

§ 10 Tillsättande av en grupp på tre personer för att förbereda val av valberedning 

Fullmäktige gav Marie Ahlqvist, Lena Engström och Per Christofferson i uppdrag att 

förbereda val av valberedning.  

§ 11 Verksamhetsberättelse för 2011, årsbokslut med balans- och resultaträkning, 

redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom sida för sida och de olika 

verksamheterna kommenterades. Fullmäktige uttryckte stor uppskattning över 

medlemstidningen Labradoren och över den nya hemsidan. Därefter beslöt fullmäktige 

att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
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 Kassören Ninni Ericsson redovisade och kommenterade balans- och 

resultaträkningen för 2011.  

 Jaktansvarige Thomas Persson informerade om ekonomin för A-provet och övriga 

jaktprov. 

 Kassören redogjorde för Labradorfondens ekonomi och bokslut. 

 Klubbens avelsansvariga Susanne Rehlin informerade om att en begäran har gått in 

till SKK angående återinförande av krav på ögonlysning, men att denna begäran har 

avslagits. LRK kommer att göra ett nytt försök.  Övriga frågor angående hälsa kommer 

att presenteras under morgondagen. 

 Revisorn Agneta Olofsson läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte att resultat - 

och balansräkningen fastställdes samt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011.   

§ 12 Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2011 samt beslut om hur  

uppkommet resultat ska disponeras 

Fullmäktige beslöt att fastställa balans- och resultaträkningen för 2011 samt att 

resultatet, i enlighet med styrelsens förslag, skulle överföras i ny räkning. 

§ 13 Rapport angående LRK:s yttrande angående SSRK:s remiss om stadgeändring 

och framtida organisation 

 LRK har tillsammans med övriga retrieverklubbar inlämnat ett gemensamt yttrande till 

SSRK angående remissen om stadgeändring och framtida organisation, där samtliga 

klubbar avstyrker förslaget. Ordföranden Christine Chiacchiaretta läste upp yttrandet, 

som diskuterats med och godkänts av regionerna vid regionträffen i början av februari. 

 

§ 14 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Fullmäktige beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011. 

 

§ 15  Verksamhetsplan för år 2012 

 Styrelsens områdesansvariga presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012. 

Bland annat informerade Lasse Söderberg om den nybildade informationskommittén med 

uppdrag att utforma en strategi för klubbens informationsaktiviteter, som styrelsen av 

Labradorfullmäktige 2011 rekommenderades att inrätta.  

 Fullmäktige beslöt att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

 

Medlemsavgifter för år 2013 och 2014  

Fullmäktige beslöt i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgifterna ska vara 

oförändrade för åren 2013 0ch 2014, dvs 250 kr för fullbetalande medlem, 100 kr för 

familjemedlem, 100 kr för valpköpare, som får sin första medlemsavgift betald av valpens 

uppfödare, 180 kr för utomlands boende valpköpare samt 345 kr för utlandsboende 

medlemmar. 

 

 Budget för 2012 och rambudget för 2013 

 Fullmäktige beslöt fastställa budgeterna i enlighet med styrelsens förslag.  

 Villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater 

 och övriga funktionärer 

   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 



 

Protokollet är justerat 
 

   att flyg kan väljas i särskilda fall (t.ex. avsevärd tidsvinst)  

   att billiga, men avbokningsbara biljetter ska eftersträvas samt 

  att traktamenten ej ska förekomma. 

 

   

§ 16  Val av ordförande, tre ordinarie ledamöter, två suppleanter samt beslut om 

suppleanterna tjänstgöringsordning  

Till ordförande på 1 år valdes enhälligt Dan Ericsson 

Till ledamöter på 2 år valdes Monica Damell Modin, Ninni Ericsson och Thomas Persson 

Till suppleant 1 på 1 år valdes Lasse Söderberg   

Till suppleant 2 på 1 år valdes Annika Berntsson. 

 

§ 17  Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter 

Till revisorer på 1 år omvaldes Agneta Olofsson och Lars Lindgren.  

 Till revisorssuppleanter på 1 år omvaldes Anne Hoflund - Olofsson och 

Barbro Schmidt. 

 

 

§ 18 Omedelbar justering av paragraferna 16-17 

 Fullmäktige beslöt att förklara paragraferna 16-17 omedelbart justerade. 

 

Mötet ajournerades klockan 17.00 

 Mötet återupptogs söndagen den 18 mars kl.08.30 

 

Söndagen inleddes med att Susanne Rehlin med assistans av Bitte Sjöblom 

presenterade det uppdaterade RAS-dokumentet. Efter en livlig diskussion godkände 

Labradorfullmäktige dokumentet med de tillagda målpunkterna. 

 

 Justering av röstlängden 

 Röstlängden justerades och fullmäktige fastställde att det även under söndagen var  

 24 delegater närvarande. 

  

§ 19  Val av valberedning 

Föreslagna ledamöter till ny valberedning var Kristina Berghänel och Jan-Erik Ek. 

Därutöver nominerades Christine Chiacchiaretta. Resultatet efter sluten omröstning 

blev att Kristina Berghänel fick 18 röster, Jan-Erik Ek 19 röster samt Christine 

Chiacchiaretta 11 röster. 

 Ny valberedning är Kristina Berghänel, sammankallande och vald för 1 år samt Jan-

Erik Ek, vald på 2 år. Marita Björling kvarstår ytterligare ett år. 

 

 § 19 förklarades omedelbart justerad 

 

§ 20  Ärenden väckta av huvudstyrelsen, regioner och medlemmar 

 Information från styrelsen angående uppdrag från Labradorfullmäktige 2011        

Christine Chiacchiaretta informerade om att styrelsen försummat att före remisstidens 

utgång till SSRK inlämna en av Majvor Näsman inlämnad motion till 
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Labradorfullmäktige 2011. Christine bad å styrelsens vägnar fullmäktige och Majvor 

Näsman om ursäkt för detta.  

 Lasse Söderberg redogjorde för den utredning han företagit angående Labradoren 

som taltidning.  

  

Proposition 1 angående anlagsprov för labradorer  

Efter diskussion beslöt fullmäktige i enlighet med styrelsens förslag att tillstyrka 

propositionen att påbörja arbetet med att ta fram ett anlagsprov för labradorer.   

Proposition 2 angående avsättning av medel till Labradorfonden 

Fullmäktige beslöt i enlighet med styrelsens förslag att tillstyrka propositionen om att 

avsätta 2 kronor per medlem till Labradorfonden från år 2012 och framöver. 

  
 Motion 1 angående Championatreglerna 
 Fullmäktige beslöt att i enlighet med styrelsen förslag avslå motionen.   

 Motion 2 angående Championatreglerna 

 Fullmäktige beslöt att i enlighet med styrelsens förslag avslå motionen. 

 Motion 3 angående Exteriörbeskrivningen  

 Fullmäktige beslöt att i enlighet med styrelsens förslag avslå motionen. 

 Motion 4 angående Arvodering av webbmaster  

 Fullmäktige beslöt att i enlighet med styrelsens förslag avstyrka motionen. 

Motion 5 angående Större årliga avsättningar till Labradorfonden            

Fullmäktige beslöt att i enlighet med styrelsens förslag avstyrka motionen. 

Motion 6 angående Valp- och rasinformatör       

Fullmäktige beslöt att i enlighet med styrelsens förslag avstyrka motionen. 

Motion 7 angående Kompletterande regler för Labradormästerskapet            

Fullmäktige beslöt att i enlighet med styrelsens förslag tillstyrka motionen. 

Motion nr 8 angående Reglerna för Labradormästerskapet       

Fullmäktige ansåg att önskemålen om ändring av reglerna är tillgodosedda i och med 

att korrigeringarna av reglerna är genomförda.  

Motion nr 9 angående Använd enbart dummies i working testet på 

Labradormästerskapet                       

Fullmäktige ansåg att motionen är besvarad i och med att reglerna ändrats såtillvida att 

viltet tagits bort. 

Motion nr 10 angående Uteslut ingen från utställningen Labradormästerskapet 

Fullmäktige beslöt att i enlighet med styrelsens förslag tillstyrka motionen. Fullmäktige 

beslöt även att de nya reglerna ska gälla från och med 2012 01 01.  

§ 21  Frågor rörande SSRK 

 Föredragning av och diskussioner om motionerna till SSRK:s fullmäktige 

 Motionerna gicks igenom och fullmäktige uttryckte sin mening över de olika 

 förslagen.  
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§ 22  Övriga frågor  

  

Utdelning av utmärkelser samt avtackningar  

Agrias representant, Ib Ahlén överlämnade Agrias prischeck på 1000 kr samt en 

hundbur till Marita Schmidt, ägare till Årets Labrador 2011 SE UCH DK  

UCH Wallwein´s Hacienda Araucano, som även hon var närvarande. Agrias prischeck 

på 1000 kronor överlämnades även till Tomas Söderström för hans 1:a prisplacering i 

2011 års A-prov med SEJCH NOJCH Hillus Drake.  

 

Avgående ordföranden Christine Chiacchiaretta avtackade avgående 

styrelseledamoten Sonja Larsson, förra webmastern Marita Björling samt 

valberedningen. 

 Vice ordföranden Katarina Ramberg avtackade Christine Chiacchiaretta för hennes tid 

som ordförande i LRK. 

  

Till sist avtackades de två mötesordförandena samt sekreteraren. 

 

§ 23  Mötets avslutande 

 Mötesordföranden Lars Ramberg tackade mötesdeltagarna för ett väl 

 genomfört möte och förklarade 2012 års Labradorfullmäktige avslutat. 

 

 

 

 

 

   

 Monica Damell Modin  Lars Ramberg 

 Protokollförare  Mötesordförande 

 

 

 

  

      

 Per Christofferson  Margareta Stigson 

 Protokolljusterare  Protokolljusterare 

    

 

 

 

 

 


