
l LABRADOR  RETRIEVERKLUBBEN l
1

l LABRADORFULLMÄKTIGE 25 MARS 2018 l

INNEHÅLL
Kallelse till LABRADORFULLMÄKTIGE . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     2

Deltagarförteckning .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    3

Förslag till arbets- och beslutsordning .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    4

Förslag till DAGORDNING .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     6

Huvudstyrelse och övriga klubbfunktionärer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     7

Verksamhetsberättelse 2017 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   10

Labradorfonden 2017 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   16

Bokslut Labrador retrieverklubben  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

        Styrelsens förslag till disposition av resultat räkenskapsåret 2017 .  .  .  .   20

         INVENTARIER .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   20

Förslag till verksamhetsplan 2018 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   21

Förslag till medlemsavgifter för 2020 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .   22

Rese- och traktamentsbestämmelser .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

LRK Budget/utfall .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    23

Valberedningens förslag till förtroendeposter 2018  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   25

Proposition  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Motioner samt Förslag till yttrande över motioner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Statistik Avel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   28

 Statistik Ögon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29

 Statistik BP-H och FB-R  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

 Statistik Mest använda hanhundar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   31

Statistik för utställningsåret 2017  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

Stadgar för Labrador retrieverklubben .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34



l LABRADOR  RETRIEVERKLUBBEN l
2

l LABRADORFULLMÄKTIGE 25 MARS 2018 l

Kallelse till
LABRADORFULLMÄKTIGE 2018

Datum: Söndagen den 25 mars

Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby
Hotellvägen 1, 194 35 Upplands Väsby

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

1.   Norrlabben      Ulrika Hellman 

2.   Västerbotten     -    

3.   Mittlabben        Marie Karlsson  

4.   Västmanland    Jenny Nolhage  

5.   Västmanland    Kim Johansson

6.   Östra                 Göran Assarsson 

7.   Östra                 Inger Grotteblad

8.   Östra                 Marilois Malmgård

9.   Östra         Ingegerd Wikström

10. Sörmland          Ann-Katrine Björnstjerna

11. Sörmland         Camilla Barckman

12. Värmland         Ulrica Briving Samuelsson

13. Värmland         Lars-Göran Eriksson 

14. Labväst            Peter Andersson

15. Labväst            Åsa Davidsson 

16. Labväst            Solveig Wahlström

17. Skaraborg        Ann-Charlotte Larsson

18. Skaraborg        Ulla-Britt Östman

19. Östergötland    namn kommer  

20. Östergötland    namn kommer

21. Gotland           -

22. Småland            Annelie Ling Nilsson   

23. Småland            Carina Persson 

24. Skåne                Eva Tufvesson 

25. Skåne                Pernilla Bjerseth

HUVUDSTYRELSE

26. Katarina Ramberg

27. Bo Norling 

28. Monica Damell Modin

29. Lena Karlsson

30. Susanne Ekstedt

31. Eva Zetterdahl

32. Jane Geismar, suppleant

33. Camilla Kretz, suppleant

INBJUDNA

34. Agneta Olofsson, revisor

35. Bitte Sjöblom, valberedning

36. Ellinore Månsson, valberedning

37. Margot Engström, adjungerad medl.reg.

38. Solveig Gyring, kansliet

39. Marita Björling, webbredaktör

40. Jessica Björling Brännlund, redaktör

  
ÖVRIGA ANMÄLDA

41. Lars Ramberg, mötesordförande

42. Lars-Olof Carlén, v.mötesordf. 

ÖVRIGA DELTAGARE

43.  Philip Scherman, Norrlabben, suppleant

44.  Frida Strandberg, Värmland, suppleant

45.  Margaretha Larsson, Norrlabben 

46.  Margareta Dahl, Sörmland 
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FÖRSLAG TILL  
ARBETS- OCH  
BESLUTSORDNING 
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 när-
varande 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, fullmäk-
tigedelegater (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 ordföran-
den lagda förslag. Sedan ordföranden redovisat 
förslagen och ställt frågan till mötet om de kan 
anses rätt uppfattade, föreslår ordföranden propo-

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 proposi-
tionsordning, frågar på de olika förslagen tas alltid 
styrelsens förslag först. 

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 propositionsord-
ning, 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 voter-
ing/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 röstberät-
tigad 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 fullmäk-
tigedelegat? 
Att bli utsedd som fullmäktigedelegat för sin re-
gion 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-or-
ganisationen. En delegat är inte på fullmäktige för 
att bevaka sin egen regions intressen, utan för att 
ta ansvar för helheten för Labrador Retrieverklub-
ben. Det är därför av yttersta vikt att alla delegater 
är pålästa i alla frågor som ska behandlas av full-
mäktige. 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 Norr-
botten 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 förank-
rat sina ställningstaganden bland delegatkolleger 
från samma region, sin regionstyrelse och - vid 
principiellt viktiga frågor - även direkt hos medlem-
mar i regionen. Detta eftersom man som fullmäk-
tigedelegat 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 vilje- 
yttring från medlemmarna i ”sin” region. En person 
som inte vill företräda en medlemsmajoritets åsikt, 
bör tacka nej till förtroendet att vara fullmäktige-
delegat. 

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 ”Förenings-
teknik” av Jan Wigdell.
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Förslag till DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängden
3. Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet
4. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet
5. 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 2017 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 2018
 b. Medlemsavgifter för år 2020
 c. Budget för år 2018 och rambudget för 2019
 d. Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,
     fullmäktigedelegater och övriga funktionärer
15. Val av ordförande på 1 år, val av 3 ordinarie ledamöter på 2 år, fyllnadsval av 1 ordinarie ledamot 

på 1 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. ändring av regler för klubbens bidrag till regionerna gällande  

      familjemedlemmar
    Motion 1 från region Östergötland angående Provledarutbildning
    Motion 2 från Hans Larsson angående Working test på Labradormästerskapet
20.         Övriga frågor
21.         Mötets avslutande
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Revisorer
Agneta Olofsson 
Lars Lindgren

Revisorssuppleanter 
Barbro Schmidt
Jan Garp 

Valberedning 
Dan Ericsson, sammankallande
Ellinore Månsson
Bitte Sjöblom

Ansvarig utgivare för Labradoren och  
Hemsidan 
Katarina Ramberg  

Redaktör för Labradoren
Jessica Björling Brännlund

Webbmaster 
Marita Björling

Kansli
Solveig Gyring, adjungerad till styrelsen 

Labradorfondens styrelse
(fram till 2017-03-26)
Roland Hjelm, ordförande 
Katarina Ramberg 
Lena Karlsson

Ras- och valpinformatörer
Kristina Berghänel
Solveig Gyring

IT-ansvarig
Camilla Kretz

Ansvarig för Facebook-sidan
Camilla Kretz

Föreningstekniska frågor
Lars Ramberg, adjungerad till styrelsen

Medlemsregister/hantering 
Margot Engström, adjungerad till styrelsen

Ordinarie ledamöter i HS      Innehar mandat till
Ordförande    Katarina Ramberg    2018
Vice ordförande     Bo Norling       2019
Sekreterare     Monica Damell Modin 2019
Avelsansvarig    Lena Karlsson     2019
Jaktansvarig    Anders Hallgren    2018
Ansvarig f. frågor kring mentalitet Susanne Ekstedt    2018
Utställning/exteriöransvarig   Eva Zetterdahl     2018
  
Suppleanter  
Utbildningsansvarig   1. Jane Geismar                        2018
Informationsansvarig    2. Camilla Kretz                         2018

HUVUDSTYRELSE OCH  
ÖVRIGA KLUBBFUNKTIONÄRER 
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FIRMATECKNARE
Vid styrelsens konstituerande möte 2017-03-26 
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-redo-
visning hos Nordea/Plusgirot. 
Styrelsen beslöt vid samma tillfälle att Bo Norling 
ensam innehar attesträtt när det gäller fakturor. 
Därutöver beslöts att ge Katarina Ramberg rätt att 
attestera kassörens reseräkningar och utlägg.

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

KOMMITTÉER OCH ARBETS- 
GRUPPER
Utställningskommitté
Eva Zetterdahl, sammankallande  
Ulrika Henriksson
Annika Nordh
 
Utställningskommittén har under året haft fem 
telefonmöten samt löpande mailkontakter.

Utbildningskommitté
Jane Geismar, sammankallande
Marie Ahlqvist
Marie Karlsson 

Kommittén har under året haft ett fysiskt möte och 
fyra telefonmöten samt löpande mailkontakter.

Jaktkommitté
Anders Hallgren, sammankallande
Per Christofferson 
Willy Gustafsson

Jaktkommittén har ett telefonmöte samt löpande 
mail- och telefonkontakter.

Avelskommitté
Lena Karlsson, sammankallande
Linda Nordblom
Annika Niklasson Adolfsson 

Avelskommittén har under året haft ett  telefon-
möte samt löpande mail- och telefonkontakter.
 
Kommittén för frågor kring mentalitet
Susanne Ekstedt, sammankallande
Annika Ingemarsdotter Skoogenäs
Linda Olsson

Redaktionskommitté
Monica Damell Modin, sammankallande 
Kristina Berghänel
Dan Ericsson
Lili Lagerqvist  
Bitte Sundin
Jessica Björling Brännlund, redaktör 

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

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

Kommittén har haft fem telefonmöten under året.

Kommittén för Jubileumskonferensen
Dan Ericsson, sammankallande
Katarina Ramberg
Anita Norrblom

Kommittén har haft flera möten, löpande telefon- 
och mailkontakter med sponsorerna Agria, Royal 
Canin och SKK.
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Kommittén för jaktavlad labrador retriever  
Anita Norrblom, sammankallande 
Lena Bratsberg Karlsson 
Sara Wallgren 
Monica Damell Modin

Kommittén har haft ett fysiskt möte under året 
samt mailkontakter.

MÖTEN
Huvudstyrelsen
Föregående styrelse hade fram till fullmäktige i 
mars 2017 två protokollförda möten.
Den styrelse som valdes av 2017 års fullmäktige 
har haft fem protokollförda möten under perioden 
mars - december, varav ett konstituerande sam-
manträde. 

Regionträff den 25 mars
Vid träffen som ägde rum på Scandic Star hotell 
i Sollentuna deltog 24 personer från 11 regioner, 
hela huvudstyrelsen samt styrelsens adjungerad i 
föreningsfrågor, Lars Ramberg.

Informationsmöte med Agria 
Katarina Ramberg och Bo Norling har haft tele-
fon- och mailkontakter med Agria och Royal Canin 
angående pågående och kommande avtal.

SSRK:s Fullmäktigemöte 20–21 maj
Från LRK deltog Bo Norling, Monica Damell Modin, 
Jane Geismar och Margaretha Larsson. 
                                                                                                      
SKK:s avelskonferens 18–19 november 
Katarina Ramberg deltog i konferensen.

Labradorfonden
Labradorfondens styrelse hade ett telefonmöte 
innan fondens upplösning vid Labradorfullmäktige 
i mars.
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VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 2017
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 telefon-
tider.
Under året har arbetet med att arkivera klubbens 
äldre handlingar påbörjats. Ett avtal har träffats 
med Örebro-Västmanland Arkiv AB, som har tagit 
emot handlingar till och med år 2006. Arbetet 
kommer att fortsätta under 2018.

EKONOMI
Klubbens ekonomi har under året följts upp av 
styrelsen genom sedvanliga månatliga balans- och 
resultatrapporter. Resultatet för verksamhetsåret 
har gett ett överskott på knappt 130 000 kronor. 
Överskottet har i första hand uppkommit genom 
ökade intäkter och lägre kostnader för många av 
våra aktiviteter. Besparingen av att ha Region-
träffen och Fullmäktige under samma helg blev 
också större än beräknat. Under året har Jubile-
umskonferensen varit ett mycket stort åtagande 
för klubben, även ekonomiskt. Vi fick betydligt 
fler deltagare än vi hade budgeterat för, vilket var 
mycket glädjande. Detta innebar emellertid en 
ökad kostnad jämfört med budget. Trots detta har 
resultatet blivit mycket bra. Styrelsen är mycket 
nöjd med den ekonomiska utvecklingen, som nu 
ger klubben möjligheter att genomföra önskvärda 
utbildningsinsatser och stödja aktiviteter i re-
gionerna.                                     

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 2017/2018 hade klubben 3.690 med-
lemmar, vilket är en ökning med en medlem från 
föregående årsskifte. 
Av medlemmarna är 260 familjemedlemmar, 
16 hedersmedlemmar och 47 bor utomlands. 
352 medlemmar är valpköpare, som bjudits på 
medlemskapet. Av dessa bor tre 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.  
Under året registrerades 385 kullar på SKK, (2654 
hundar). Av dessa har 135 kullar hänvisats via 
LRK:s hemsida. 20 hundar har omplacerats via 
hemsidan.

RAS-/VALPINFORMATÖRER
Klubben har under året haft två ras/valpinfor-
matörer. Uppdraget innebär att informera presum-
tiva hundköpare om rasen.

INFORMATION
Hemsidan
Marita Björling har under 2017 administrerat LRK:s 
officiella hemsida. Margot Engström har adminis-
trerat tre av delsidorna, Valphänvisning, Omplacer-
ingar och Uppfödarförteckningen. 
En ny hemsida med sex delsidor publicerades 
under året, om Jubileumskonferensen. Denna sida 
låg direkt under webbdomänen Labradorklubben, 
men avskild från den ordinarie sidan. Konferens-
sidan avslutades i november och någon besöks-
räknare fanns inte.
Den officiella hemsidan har haft 99 426 unika 
besökare under 2017, vilket är en minskning sedan 
2016 med 10 756 besökare. Sedan besöksräknare 
lades in på den då nya hemsidan i februari 2014, är 
det totala antalet besökare  432 987. Den månad 
som samlade flest besökare under året var mars 
med 9 803 besökare.  Snittantalet besökare per 
månad var 8 131, per vecka 1 724 och per dag 223. 
Uppdatering av ordinarie hemsida har skett vid 
117 tillfällen, ibland flera gånger per dag. Städning, 
borttagande och justeringar ingår inte i siffran 
ovan. Uppdateringar av konferenssidan har inte 
antecknats.
Slutord: Varför minskar antalet besökare på LRK:s 
hemsida för andra året i följd? Det kan bero på 
olika saker, t.ex. att sidan inte upplevs som attrak-
tiv och intressant eller att andra sociala medier 
har tagit över intresset. Det är viktigt att hemsidan 
tilltalar alla kategorier av medlemmar och att infor-
mationen som läggs ut speglar hela verksamheten. 
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Facebook
Vid årets utgång hade Facebooksidan 2 766 gilla- 
markeringar, vilket är en ökning med 306 st (12 %) 
 jämfört med året innan.  
Camilla Kretz har fungerat som administratör. 

Regionbrev                                           
Fem regionbrev har under året skickats ut från 
huvudstyrelsen till regionerna.                                                                                
                                                
Labradoren
Medlemstidningen Labradoren har utkommit med 
fyra nummer. Antalet sidor uppgick till totalt 408. 
Tidningen trycks av Pipeline Nordic sedan 2015.

My Dog 2017
Klubben var genom region Labväst representerad 
med en rasklubbsmonter vid My Dog i Göteborg 
den 5–8 januari.

Stockholm Hundmässa 2017
Vid Stockholm Hundmässa den 16–17 decem-
ber deltog klubben med en rasklubbsmonter.                           
Montern bemannades av medlemmar från hu-
vudstyrelsen och region Östra med ett antal till-
hörande hundar.

Medlemskap
Klubben har under året varit medlem i Svenska 
Jägareförbundet, Norsk Kennel Klub/Norsk Retriev-
erklub samt Dansk Kennel Klub.

UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET
Utställningskommitténs arbete 
Utställningskommittén har kontinuerligt inkommit 
med aktuellt material till medlemstidningen Lab-
radoren, såsom uppdatering av regelverk rörande 
exteriör/utställning, den återkommande utställn-
ingskrönikan samt resultat från officiella utställn-
ingar under året. Reportage som rör exteriör- och 
utställningsverksamheten har publicerats i Labra-
doren. Därtill har aktuell information angående 
utställningsverksamheten levererats till hemsidan. 
Den uppskattade listan över kommande utställn-
ingar uppdateras regelbundet under året så fort 
nya domare är klara. Utställningsresultat har efter 
hand  publicerats i Labradoren, så snart de kommit 
in 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 fullmäk-
tigehandlingarna, dels i nummer 1 av Labradoren. 

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 SKK:s preparandkurser för 
blivande exteriördomare och som vanligen har sin 
hemvist i en annan retrieverras eller en spaniel-
ras, samt domare som redan är auktoriserade på 
annan ras och som vill vidareutbilda sig genom att 
utöka sitt rasregister med labrador retriever.
Under 2017 auktoriserade SKK följande exteriör-
domare: Annelie Karlsson, Birgitta Svarstad, Lars 
Widén och Maritha Östlund Holmsten för labrador 
retriever genom utökning av rasregister, sedan LRK 
getts möjlighet att yttra sig i ärendet. 

Club Show 2017
Den årliga officiella utställningen ägde rum den 9 juli 
i vackra Sunne i region Värmlands regi. Utställningen 
blev mycket lyckad med den höga anmälningssiffran 
167 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 och valpar av Mrs 
Jane Rawlinson (kennel Halshimoor), Storbritannien, 
och tikar samt BIR av Shaun Williamson (kennel 
Sharouns), Storbritannien.  
Styrelsen vill här framföra ett stort tack till alla funk-
tionärer och dess ledning i regionen för ett väl utfört 
arrangemang. 

Club Show 2018, 2019 och 2020                    
Club Show 2018 kommer att arrangeras av region 
Småland. Utställningsansvarig i HS har haft kon-
tinuerlig kontakt med regionen under året och 
budgeten fastställdes under hösten 2017.  
Club Show 2019 kommer att arrangeras av region 
Labväst. Avtal med domarna blir klara under bör-
jan av 2018. 
Club Show 2020 kommer att arrangeras av region 
Östergötland.
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RESULTAT CLUB SHOW 2017
BIR Best in show BH-1 Cert PL CH VDH CH  
LCD CH VDH JCH LCD JCH UCH  Dolbia Casanova 
Ägare: Marek Fosciak, Polen 

BH-2  C.I.E. DK UCH DK V-13 NO JV-12 NO UCH 
SE JV-12 SE U (U) CH Wallwein´s Quite Easy 
Ägare: Marita Schmidt, Alingsås 

BH-3 NO UCH SE U(U) CH Waterline´s Sasso 
Ägare: Jan-Roger Sauge, Norge  

BH-4 R-CERT NO UCH Fieldvally´s Edwin 
Ägare: Sven Slettedal, Norge 

BIM CERT BT-1CH Capas Spirit Shift Ctrl Del 
Ägare: Svetlana Lukashova, Polina Nevinskaya, 
Ryssland

BT-2 Lemony´s Jaffa 
Ägare: Kari Henie, Norge 

BT-3 R-CERT Eyecathing Lemonade  
Ägare: Siv Sandö, Norge

BT-4 Richbourne London Pride 
Ägare: Jan-Roger Sauge, Norge

BIS –valp Mambrinos Kygo 
Ägare: Jan-Roger Sauge, Norge

BIS-Veteran SE U (U)CH Raglan´s Nickname 
Ägare: Dan Ericsson, Enköping

BIS Bruks/jakt SE U(U)CH Aquador Morgana 
Ägare: Emma Brantsjö, Vallentuna   

LRK gratulerar vinnarna!

Anatomi- och bedömningskurs med  
fokusering på labrador retriever
Under 2017 anordnades en Anatomi- och bedömn-
ingskurs, denna gång av region Östra.

UTBILDNINGSVERKSAMHET 
Labradorläger
Under 2017 genomfördes det första labradorlägret, 
en ny verksamhet som vänder sig till medlemmar 
som vill lära sig grunderna i apportering med sikte 
på att starta på prov i Nkl. Årets läger ägde rum i 
Yxnerum i Östergötland med två instruktörer och 
11 deltagare. Instruktörerna hade något olika bak-
grund och inriktning, vilket gjorde att de komplet-
terade varandra på ett utmärkt sätt. Lägret pågick 
under en helg med början på fredag eftermiddag 

Det framgick av utvärderingen att deltagarna var 
mycket nöjda.   

Instruktörsutbildning
Efter önskemål som framkom på Regionträffen 
2016 planerades och startades två kurser för val-
pinstruktörer under 2017, en i Västra Götaland och 
en i Skåne. I kursen i Västra Götaland deltar med-
lemmar från region Labväst, Halland och Labrador 
Skaraborg och i Skåne är deltagarna från region 
Skåne och region Småland. Kurserna startade 
under hösten 2017 och kommer att avslutas under 
våren 2018. Anmälningar har inkommit från ytter-
ligare två regioner.
                                              
JAKTPROVSVERKSAMHET
Jaktkommittén
Jaktkommittén har lämnat underlag till klubbens 
yttranden och beslut i remisser från SSRK. Kommit-
tén har varit rådgivande i jaktliga frågor.

Särskilda B-prov
Under året arrangerade LRK 12 särskilda prov i Nkl 
och Ökl, fördelade på fem regioner, Labväst (3), 
Mittlabben (1), Sörmland (2), Östergötland (4) och 
Östra (2).                         

Ordinarie B-prov    
LRK har rätt att arrangera ett ordinarie prov, vilket 
under 2017 arrangerades av Norrlabben. Provet 
dömdes av Peter Nordin och samlade 22 startande 
hundar.
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla prov-
ledare, kommissarier och funktionärer för arbetet 
med klubbens särskilda prov.

Working Test-mästerskapet
LRK instiftade år 2017 ett WT- mästerskap. Det 
första WT-mästerskapet arrangerades av region 
Labväst den 12 augusti vid Väla kursgård utanför 
Borås.

Resultat
Nkl  Seareeds Moss,  
ägare Anna-Karin Bengtsson, 96 poäng      
Ökl  Mandylike´s Devoted Dewon,  
ägare Gunilla Salmela, 92 poäng           
Ekl  Benningdale´s Hamik Gnista,  
ägare Inger Persson, 87 poäng 
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Labradorklubbens A-prov
Labradorklubbens officiella A-prov genomfördes i 
år den 28 oktober vid Gredby utanför Strängnäs, 
en mark med rikligt med fältfågel. Det var 27 ägare 
med hundar som hade anmält intresse att starta, 
efter lottning var det 14 till start. Klubben fick hjälp 
med arrangemanget av Jenny Långström och Pehr 
Söderman från SSRK Östras styrelse, eftersom 
provet kolliderade med LRK:s jubileumskonferens 
den 28 oktober. Domare var Jenny Hamring, Åza 
Vikström, Kicki Pilenås och Ulf Göranzon. Jörgen 
Norrblom och Lotta Fornås agerade stewards.    
Vinnare blev Searover Pearl Jade, ägare Anki An-
dersson.

Genetisk variation
Strategin som hör till målen i RAS är att LRK rekom-
menderar att en hanhund inte bör ha fler avkommor 
än 10 %, ca 200 avkommor, av den genomsnittliga 
årsregistreringen under sin verksamma tid. Rasens 
genomsnittliga inavelsgrad för 2017 var 0,9 %.  

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 telefonmöte under 
året, där bl.a. hälsoenkätens upplägg och frågor 
diskuterades.

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

EIC – Exercise Induced Collapse
Avelsgruppen fortsätter att bevaka utvecklingen 
av EIC i Sverige och i våra grannländer.                                                                                                                                     
                                                                                     
NYA PRA-FALL UNDER 2017
Inget nytt PRA-fall under året.              
                                                 
Gentestade hundar PRA/prcd-2017           
hereditärt fria                 364
fria ( A )                              22                                                           

MENTALITET
Under året har planering för föreläsningar om 
mentalitet gjorts.

UTMÄRKELSER  HEDERSLEDAMOT
Vid Labradorfullmäktige 2017 valdes Lars Lillnor till 
hedersledamot i Labrador retrieverklubben.

PLACERINGAR  
LABRADORKLUBBENS A-PROV
1:a Searover Pearl Jade   
Ägare: Anki Andersson   1:a pris o. CERT  

2:a Reedsweeper´s Tex Takida    
Ägare Helena Lindström   1:a pris o. CK      

3:a Jaktyrans Dane Jack         
Ägare: Urban Larsson    1:a pris      

4:a Searover Twinkle Lizz   
Ägare: Lena Bratsberg Karlsson  1:a pris 

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. Informa-
tion har då lämnats om LRK:s  avelsrekommen-
dationer och SKK:s grundregler. Det har även 
förekommit frågor angående olika sjukdomar och 
frågor gällande röntgen och olika ögondiagnoser 
och frågor angående hälsoenkäten, som skickades 
ut till ägare av labradorer, registerade i SKK och 
födda år 2012. Målet har varit att besvara alla 
frågor så fort som möjligt.
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40-ÅRSJUBILEUM
Under 2017 har klubben firat 40-årsjubileum. 
Marita Björling ritade en jubileumslogga som har 
använts flitigt under året.

JUBILEUMSKONFERENSEN 
Helgen den 28–29 oktober anordnade LRK en 
jubileumskonferens, för att fira klubbens 40-årsju-
bileum och för att samla expertis inom olika om-
råden för att kunna blicka både bakåt i historien 
och för att samla kunskap inför framtida utmaning-
ar. Föreläsare var Marion Hopkinson och Richard 
Edwards, båda från Storbritannien samt Lasse 
Jonsson, Cilla Hamfeldt, Elisabeth Rhodin, Helena 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar, funktionärer och 
sponsorer som på ett eller annat sätt bidragit till klubbens 

verksamhet under 2017.

Skarp och Jessica Ingman.  Konferensen samlade 
ett 90-tal deltagare, både uppfödare och ”vanliga” 
labradorägare samt även deltagare från Norge 
och Danmark. Huvudsponsorer var SKK, Agria och 
Royal Canin. 
Ett fylligt reportage från konferensen finns i 
medlemstidningen Labradoren 4/2017 samt på 
hemsidan i form av en film från några av föredra-
gen.

Kommittén för Jaktavlad Labrador Retriever 
KJL                                                                         
Kommittén har en rådgivande och stödjande funk-
tion som styrelsen kan använda sig av i aktuella 
frågor.   
Kommittén har haft ett fysiskt möte under 2017. 
Rasdata för jaktavlad labrador har fyllts på i sam-
band med varje uppdatering av Rasdata för labra-
dor.                
Kommittén har haft kontinuerlig kontakt med LRK:s 
avelskommitté rörande hälsofrågor. 
I den hälsoenkät som klubben skickade ut under 
december gavs möjlighet att ange om hunden är 
jaktavlad. Svaren kommer att analyseras under 
2018. 
Kommittén har kontinuerlig bevakning av den 
”nya” PRA-formen som inte är prcd-PRA. Ett fall 
med diagnosen retinopati misstänks eventuellt 
kunna vara PRA. Den aktuella hunden kommer 
troligen att undersökas med hjälp av ERG. Kommit-
tén har en känsla av att andelen anlagsbärare av 
SD2, en typ av dvärgväxt, har ökat. För att undvika 
framtida problem med SD2 har ett frivilligt register 
med DNA-diagnoser diskuterats.  
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Styrelsen 2017 för Labrador retrieverklubben 

Katarina Ramberg          Bo Norling       Monica Damell Modin                      Susanne Ekstedt 
Ordförande                Vice ordförande/     Sekreterare             Ledamot    
    kassör                               
             

      

Anders Hallgren          Lena Karlsson           Eva Zetterdahl            Jane Geismar  Camilla Kretz
Ledamot              Ledamot                   Ledamot                      Suppleant                            Suppleant

Originalhandlingarna är underskrivna av styrelsen
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LABRADOR- 
FONDEN 2017
Labradorfonden redovisas efter fullmäktigebeslut 
2017 inom ramen för klubbens samlade bokföring. 
Fondens tillgångar finns under balanskonto 2110.

Under 2017 finns endast två händelser, som redo-
visas i nedanstående sammanställning.

Ingående saldo:    155 353 kr
Avsättning från klubben (5 kr per medlem)   18 445 kr
Bidrag till Jubileumskonferensen   - 20 000 kr
 
Utgående saldo:    153 798 kr
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Bokslut  
Labrador retrieverklubben
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Kommentarer o noter till bokslut 2017

Kontoslag Kommentar/not
3015  En stor del av försäljningen utgör jubileumsprodukter
3991   Betydligt fler deltagare än budgeterat, ger också högre kostnad på konto 4970
3990  Deltagaravgifter för instruktörsutbildningen är bokförda här.
4010  Tilläggstryck för nr 3 gav ökad kostnad
4120  Till kostnader för utbildning skall också läggas instruktörskostnader under kontona   
  7210  och 7510 på sammanlagt 32 856 kr. Även labradorlägrets kostnader skulle    
  kunna bokföras här. Således har budgeten för utbildning överträffats!
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL  
DISPOSITION AV RESULTAT  
RÄKENSKAPSÅRET 2017 
Styrelsen föreslår Labrador retrieverklubbens                                                                                                    
Fullmäktige följande disposition av föregående                                                                                                    
års resultat:
Vinsten för verksamhetsåret 2017 överföres till                                                                                          
balanserat resultat i ny räkning.

INVENTARIELISTA PER 31 DEC 2017
Kansli
Scanner Canon LIDE 210
Skrivare Canon iP4700
Trådlös telefon Panasonic KX-TG672INE
Bokhyllor Billy IKEA
Databord IKEA
Flaggor 3 st + 1 bordsflagga
Partytält 2 st
Utställningstält Royal 4 st
Rosenskålen
Margie Cairns trofé
Marinblå + gröna bordsdukar

Klubbmaterial
Stamtavleböcker 2013 18 st
Labradorhistoria 515 st
Raskompendium 12 st
Valpguider 1260 st
Jaktrosetter 16 blå 4 gula
Bildekaler otaliga
Broscher 194 st varav 146 st är slipsnålar
Jubileumskoppel 136 st
Jubileumslapphållare 98 st

Mässmaterial
Konstgräsmatta 2 x 4 meter
Konstgräsmatta 2 x 4,5 meter
Vepa 4 generationer 2 x 4 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
Två stolpallar
Tre lampor på stolpe
Filt med labradormotiv
Två helgröna tunna dukar
10 st funktionärsrosetter
Skål av blå plast
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FÖRSLAG TILL 
VERKSAMHETSPLAN 
2018
Avel

• Fortsätta att bevaka hälsoläget och men-
taliteten inom rasen

• Fortsätta med utvärdering av inkomna resultat 
av BPH och FB-R 

• Fortsätta att bevaka problematiken kring HD/
ED-avläsningarna

• Utvärdera Hälsoenkäten som skickades ut 2017
• Delta i SKK:s temadagar
• Delta i SSRK:s avelskonferens
• Delta i SSRK:s funktionärsträff
• Kontinuerligt informera om avelsverksamheten 

i Labradoren, på hemsidan och Facebook-sidan

Jakt
• Arrangera särskilda prov 
• Arrangera ett ordinarie prov i alla klasser
• Arrangera ett officiellt A-prov elit
• Stöd och utbildning av SSRK prov
• Verka för att klubben genomför Labrador- 

mästerskapet och Working Test-mästerskapet
• Delta i SSRK:s funktionärsträff
• Kontinuerligt informera om jaktverksamheten i 

Labradoren, på hemsidan och Facebook-sidan

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
• Medverka i avelskommitténs analys av Hälsoen-

käten
• Bevaka PRA-frågan och tillse att blodprover 

skickas till Optigen i förekommande fall
• Kartlägga förekomsten av SD2 (Skeletal Dys-

plasia) och eventuellt bygga upp ett frivilligt 
register med DNA-resultat  

• Kontinuerligt informera om kommitténs verk-
samhet i Labradoren, på hemsidan samt Face-
book-sidan

Mentalitet
• Arrangera föreläsningar i ämnet mentalitet.

Utbildning
• I samarbete med SKK och SSRK initiera ut-

bildningar av domare, provledare, beskrivare, 
kommissarier, testledare och funktionärer 

• I samarbete med regionerna genomföra kurser 
i Anatomi och bedömning med fokusering på 
labrador retriever

• Entusiasmera regionerna att utbilda valp- och 
nybörjarinstruktörer

• Utvärdera pågående valp- och nybörjarinstruk-
törskurser samt genomföra nya utbildningar för 
regionerna

• Arrangera ett Labradorläger med inriktning på 
start i nybörjarklass

• Börja planera för en Working Camp 2019
• Kontinuerligt informera om utbildningsverk-

samheten i Labradoren, på hemsidan och Face-
book-sidan

• Delta i SSRK:s funktionärsträff

Utställning/exteriör
• Region Småland arrangerar Club show 2018 den 

16 juni i Gränna
• Fortsatt planering av Club show 2019 tillsam-

mans med region Labväst 
• Planering av Club Show 2020, som kommer att 

arrangeras av region Östergötland  
• Information till samtliga regioner angående 

värdskapet för Club Show 2021
• Fortsätta översynen av utställningsrelaterade 

skrifter, såsom a) LRK:s utställningspärm för 
Club Show b) ”Riktlinjer för LRK:s ställningsta-
gande till personer som önskar utbilda sig till 
exteriördomare på labrador retriever” c) Utbild-
ningspärmen ”Anatomi och bedömning med 
fokusering på labrador retriever”

• Översyn av SKK:s lista över examinatorer på 
rasen 

• Informera ansvariga i regionerna och vara 
dem behjälpliga vid förestående arrange-
mang, såsom de inofficiella labradorutställn-
ingarna, Club Show samt LRK:s kurs Anatomi 
och bedömning med fokusering på labrador 
retriever

• Verka för ökad kompetens hos exteriör-
domarkåren genom dialog och uppdaterad 
information på hemsidan, Facebook-sidan och i 
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medlemstidningen Labradoren samt på sikt öka 
antalet rasspecialister

• Kontinuerligt informera om utställningsverk-
samheten i Labradoren, på hemsidan och Face-
book-sidan

• Delta i SSRK:s funktionärsträff

Information
• Medverka med rasklubbsmonter vid My Dog 

i januari samt vid Stockholm Hundmässa i de-
cember 

• Medlemstidningen Labradoren ska utkomma 
med fyra nummer

• Hemsidan ska fortsätta att vara en lättillgänglig 
och aktuell informationskälla

• Uppdatera Facebook-sidan med kontinuerlig 
information 

Klubben
• Regionträffen äger rum i Upplands Väsby den 

24 mars  
• Fortsätta att samverka med SKK, SSRK, Agria 

och övriga retrieverklubbar, m.fl.
• Regelbundet skicka ut regionbrev till regionerna
• Fortsatta samarbetsavtal med Agria och Royal 

Canin 
• Fortsätta arbetet med arkivering av äldre handl-

ingar

FÖRSLAG TILL MEDLEMS- 
AVGIFTER FÖR ÅR 2020
Enligt beslut av Labradorfullmäktige 2017 ska 
medlemsavgifterna för år 2019 vara oförändrade. 
Styrelsen föreslår att även medlemsavgifterna för 
år 2020 blir oförändrade.

RESE- OCH TRAKTAMENTS-
BESTÄMMELSER
Huvudstyrelsen föreslår fullmäktige att faststäl-
la följande bestämmelser för styrelseledamöter, 
revisorer, valberedning, fullmäktigeledamöter och 
övriga funktionärer som styrelsen kallar:

• Vid resa med egen bil enligt statliga rese-
bestämmelser 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. 
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LRK Budget/utfall
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL  
FÖRTROENDEPOSTER 2018
Mötesordförande       Lars Ramberg 
Vice mötesordförande Lars-Olof Carlén   
 
Ordförande   vakant tills vidare
Vice ordf   Bo Norling   mandat till 2019 
Ledamot        Margareta Dahl                         fyllnadsval till 2019
Ledamot   Lena Karlsson                         mandat till 2019
Ledamot                        vakant tills vidare
Ledamot                         Camilla Kretz                              nyval till 2020
Ledamot    Eva Zetterdahl                          omval till 2020 
Suppleant     Ulla-Britt Östman                      nyval till 2019
Suppleant   Ingegerd Wikström                   nyval till 2019 

Revisorer       
Agneta Olofsson                        omval till 2019
Lars Lindgren                                  omval till 2019
 
Revisorssuppleanter   
Barbro Schmidt                         omval till 2019
Jan Garp                                       omval till 2019

Enköping den 13 februari 2018
Valberedningen för Labrador Retrieverklubben

Dan Ericsson   Bitte Sjöblom   Ellinore Månsson
Sammankallande
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PROPOSITION
PROPOSITION
Bidrag till Labrador Retrieverklubbens  
regioner
För att ytterligare stödja såväl regionernas mö-
jligheter att genomföra aktiviteter för medlem-
marna, som att uppmana till rekrytering av fler 
familjemedlemmar, anser styrelsen att reglerna för 
utbetalning av bidrag till regionerna ändras.

Förslag till beslut
Huvudstyrelsen föreslår att Labradorfullmäktige 
tillstyrker att reglerna för klubbens bidrag till 
regionerna ändras så att bidraget från och med år 
2019 även omfattar familjemedlemmar.

l l l l l

MOTIONER
samt 
Förslag till yttranden 
över motioner till 
Labradorfullmäktige 
2018 

l l l l l

MOTION  1
Labradorklubben Östergötland
2017-09-13

Vi yrkar att Huvudstyrelsen i Labrador Retriev-
erklubben skall arbeta för samt ekonomiskt bidra 
till att det utbildas flera certifierade provledare för 
våra retrieverjaktprov.

Motivering
I våra Jaktprovsbestämmelser står:
“Ändamål: Jaktprovens ändamål är att under 
jägarmässiga former bedöma deltagande hundars 
jaktegenskaper till ledning för avelsarbetet.”
För en sund avel av vår ras är det viktig att vi får 
god tillgång till prov för bedömning av våra hund-
ars jaktegenskaper. Avelsbedömningen är av störs-
ta vikt speciellt för vår ”klassiska” Labrador, för 
att försäkra oss om att hundarna alltjämt besitter 
de rastypiska jaktegenskaperna. Pga. svårigheten 
att komma in på jaktprov så avstår tyvärr många 
uppfödare och hundägare från möjligheten till 
bedömning av hundens jaktliga egenskaper.
Vi kan se ett mycket stort och ökande intresse för 
att delta i jaktprov och ansvaret för genomförande 
av jaktprov ligger på våra regioner. I många region-
er arbetar vi hårt för att möta detta stora intresse 
men provverksamheten kräver resurser såväl ekon-
omiskt (viltkostnader, resor mm) som personellt. 
Ett stort antal ideellt arbetande funktionärer håller 
provverksamheten igång men den kritiska resursen 
är ofta att vi saknar tillgång till certifierade prov-
ledare. Eftersom certifierad provledare är ett krav 
för genomförandet så blir de provledare som finns 
mycket hårt belastade.
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För att stötta regionernas angelägna arbete med 
retrieverjaktprov är det därför av största vikt att 
vår huvudstyrelse kan bidra med att arrangera 
provledarutbildningar. Det är också angeläget 
att sådan utbildning bekostas centralt för att inte 
ytterligare belasta budgeten för regionernas redan 
ekonomiskt ansträngda provverksamhet.
Styrelsen för  
Labrador Retrieverklubben Östergötland
Bitte Sundin
Ordförande

STYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG 
TILL BESLUT
I dag finns det inom LRK budgeterade medel till 
utbildning och även till provledarutbildning. Dessa 
medel ska användas till att bland annat hålla klub-
bens provledare uppdaterade samt för att kunna 
utbilda fler provledare. Det kan även tilläggas att 
det är upp till varje region att arrangera provledar- 
utbildningar, gärna i samråd med angränsande 
regioner och SSRK avdelningar.
Med hänvisning till ovanstående får motionen 
härmed anses vara besvarad. 

l l l l l

MOTION  2 
Motion angående Workingtest på
Labradormästerskapet. Jag tycker att det
skall vara fritt fram för arrangörerna att
lägga till fler klasser på Labradormästerkapet.
Ex. junior eller veteranklass.

Motivering till min motion.
Jag tror och hoppas på fler deltagare.
Tänk att få se unga härliga hundar
Samt pigga veteraner.
Halmstad 26/9 2017.
Hans Larsson 
h.larsson@halmstad.net

STYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG 
TILL BESLUT
Som Labradormästerskapet är utformat idag finns 
redan juniorklass, mästarklass och veteranklass.
Med hänvisning till ovanstående får motionen 
härmed anses vara besvarad.

l l l l l
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STATISTIK AVEL
Registreringar 2013–2017

HD/ED 2017

Inavelsgrad 2013–2017

Statistik avel 

Registreringar 2013-2017 

 

Inavelsgrad 2013-2017 

 

   

 

  Antal reg/år   2013   2014   2015   2016   2017

Tikar (varav importer)    1 146   ( 25)   1 135   ( 43)   1 224   ( 32)   1 226   ( 40)   1 302   ( 59)

anar (varav importer)    1 130   ( 19)   1 097   ( 42)   1 265   ( 47)   1 294   ( 51)   1 293   ( 40)

Totalt    2 276   ( 44)   2 232   ( 85)   2 489   ( 79)   2 520   ( 91)   2 595   ( 99)

2013 2014 2015 2016 2017
Inavelsgrad    1 %   1 %   0,8 %   0,9 %   0,9 %

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.

Statistik avel 

Registreringar 2013-2017 

 

Inavelsgrad 2013-2017 

 

   

 

  Antal reg/år   2013   2014   2015   2016   2017

Tikar (varav importer)    1 146   ( 25)   1 135   ( 43)   1 224   ( 32)   1 226   ( 40)   1 302   ( 59)

anar (varav importer)    1 130   ( 19)   1 097   ( 42)   1 265   ( 47)   1 294   ( 51)   1 293   ( 40)

Totalt    2 276   ( 44)   2 232   ( 85)   2 489   ( 79)   2 520   ( 91)   2 595   ( 99)

2013 2014 2015 2016 2017
Inavelsgrad    1 %   1 %   0,8 %   0,9 %   0,9 %

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.

STATISTIK AVEL                              2017         2016         2015         2014         2013 

HÖFTLEDSDYSPLASI    

HD UA/A och B                                1325        1173         1213         1222          1326 

HD grad 1/C                                       285          268           193           188             161 

HD grad 2/D                                        66            63              55             60               69 

HD grad 3/E                                         10             8               12             12               15 

Antal röntgade                               1686         1512         1473         1482          1572 

HD totalt                                            361          339            260           260            245 

HD%                                                  21,4%       22,4%      17,7%       17,5%       15,6% 

 

 

ARMBÅGSLEDSDYSPLASI 

ARTROS UA                                   1511         1354           1317          1302          1403 

ARTROS LINDRIG                              71             72               63               64               76 

ARTROS MÅTTLIG                            17              29               28               22               34 

ARTROS KRAFTIG                              40             34               29               31               16 

Antal röntgade                             1639          1489         1437          1419           1529 

Artros totalt                                    128            135           120            117             126 

Artros %                                          7,8%         9,1%        8,3%           8,2%             8,2%                                                    
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ÖGONDIAGNOSER 2017

PPM, iris-iris lindrig     5 
Multifokal RD      1 
Geografisk RD     1 
Distichiasis      3 
Katarakt, total ärftlig     1 
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig   4 
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlig   3 
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n ej bedömas  9 
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Genetisk betydelse okänd  1 
Katarakt, partiell cortex främre, kraftig. Genetisk betydelse okänd  1 
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlig   1 
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlighet jan f.n ej bedömas 1 
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ej ärftlig   1 
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Genetisk betydelse okänd   1 
Katarakt, partiell cortex bakre, kraftig. Genetisk betydelse okänd  1 
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftlighet kan f.n ej bedömas 2 
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Genetisk betydelse okänd 1 
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, kraftig. Genetisk betydelse okänd 1 
Katarakt, partiell cortex, BPK, lindrig. Ärftlig   7 
Katarakt, partiell cortex, BPK, lindrig. Ej ärftlig   1 
Katarakt, partiell cortex, BPK, lindrig. Ärftlighet kan f.n ej bedömas  1 
Katarakt, partiell cortex, BPK, måttlig. Ärftlig   1 
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ärftlig   14 
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ärftlighet kan f.n ej bedömas 1 
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Genetisk betydelse okänd 3 
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, måttlig. Ärftlig   1 
Katarakt, partiell cortex punktformig, lindrig. Ej ärftlig   1 
Katarakt, partiell cortex punktformig, lindrig. Genetisk betydelse okänd 1 
Progressiv retinal atrofi (PRA)    1 
Retinopati, Ärftlighet kan f.n ej bedömas   1 
Retinopati, ej ärftlig     3 
Retinopati, genetisk betydelse okänd    2 
Corneadystrofi     1 
PRA-prcd, hereditärt fri     364 
PRA-prcd, DNA-testad fri A     22 
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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
2017 var det 162 labradorer som genomförde BPH och 50 labradorer som genomförde FB-R
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Mest använda hanhundar 2017

Hundens andel av rasen
2017 2017 2017 2017 2017 Totalt Totalt

Regnr Namn OBS!

%
Antal 
kullar

%
Antal 

valpar
Antal 
kullar

Antal 
valpar

Kull-
snitt

Antal 
kullar

Antal 
valpar

SE25497/2014 Minnows Irish Brand 3,7 4,2 14 101 7,2 24 163
SE47867/2015 Seawind Polish Poker 2,7 2,8 10 67 6,7 17 115

PKR.VIII-30293 North Pole Z Grodu 
Hrabiego Malmesb 2,7 2,2 10 53 5,3 10 53

SE30883/2013 Sjöbygårdens Uno Dos Tres 2,1 2,1 8 50 6,3 10 58
DK18857/2015 Kelmagra Cruise 1,6 1,9 6 46 7,7 7 51
S27894/2008 Carmal's Enyas Noble 1,6 1,7 6 40 6,7 19 116
SE66656/2010 Searover Pims Pirate 1,6 1,3 6 31 5,2 9 49
S67734/2009 Levenghyl Monza 1,3 1,5 5 35 7,0 17 111
SE24386/2015 Ritou's Fair Connection 1,3 1,4 5 34 6,8 8 53

SE38701/2016 Black Caddilac Z Grodu 
Hrabiego Mal 1,3 1,4 5 34 6,8 9 56

S15612/2009 Cynhinfa Hamik 1,3 1,3 5 32 6,4 17 122

SE51965/2016 Noelany Wish Upon A 
Jackpot 1,3 1,3 5 32 6,4 5 32

SE15930/2011 Söders Broadwalk 1,3 1,3 5 31 6,2 6 39

SE14005/2016 Faith Of The Heart Of 
Claymore Rose 1,3 0,9 5 22 4,4 5 22

S26262/2009 Lakedown Diawl Bach 1,1 1,2 4 28 7,0 21 138
SE51779/2015 Wrapped In Red Of Cadillac 1,1 1,2 4 28 7,0 6 48
S59403/2009 Coco Loco's Zhow Off 1,1 1,1 4 27 6,8 29 191
SE10004/2016 Abergowan's Glenmorangie 1,1 1,1 4 27 6,8 11 77
SE43330/2012 Aquador Merlin 1,1 1,1 4 26 6,5 21 139

SE52796/2012 Capandus Skye Loch 
Bracadale 1,1 1,1 4 26 6,5 4 26

S64502/2007 Sjöbygårdens Im Still 
Standing 1,1 1,0 4 23 5,8 24 168

SE55096/2014 Kroppsmarkens Illustration 1,1 1,0 4 23 5,8 5 27
S25247/2009 Caper Cailie's Art 1,1 0,9 4 21 5,3 13 77
SE15761/2014 Meadowlark Monkfish 1,1 0,8 4 20 5,0 4 20
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STATISTIK FÖR UTSTÄLLNINGSÅRET 2017
Under året har det arrangerats 70 officiella ut-
ställningar. SKKs länsklubbar har arrangerat 40 av 
dessa, varav 25 internationella och 15 nationella 
och SSRK (inkl. LRKs Club Show) har arrangerat 
30 utställningar där alla varit nationella. På 3 av 
dessa utställningar har rasen varit uppdelad på 

två domare vilket gör att rasen har dömts av 73 
domare under året.
Av dessa 73 domartillfällen har 51 dömts av nordis-
ka domare och 20 av Europeiska domare och 2 av 
domare utanför Europa (USA och Australien).
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Stadgar för Labrador 
retrieverklubben 
Antagna vid Labrador Retrieverklubbens ordinarie klubbmöte 
2004-03-28 och fastställda av Svenska Spaniel och Retrieverk-
lubbens huvudstyrelse att gälla fr.o.m. 2005-01-01. 
Reviderade vid Labrador Retrieverklubbens ordinarie fullmäkti-
gemöte 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 2010-
03-21 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 Retrieverklub-
ben (SSRK). 
LRK ska som sådan arbeta för SKK:s och medlemsorganisa-
tionernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående 
rasen, labrador retriever.
Utöver dessa stadgar gäller också SSRK:s stadgar samt i till-
lämpliga 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 Retriever-
klubben - dess mål, organisation och arbetsformer

2. informera om labrador retrievern och dess använd-
ningsområden

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 be-
vara och utveckla rasens specifika egenskaper

5. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att 

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 forskningsar-

bete
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 be-
hörigt 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 anord-
nade verksamheter samt erhållande av LRK:s publikationer.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT 
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie fullmäktige- 
möte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i 
klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsav-
gift. 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 MANDAT- 
PERIOD 
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 kom-
mande fullmäktigemöte. 
För andra personer som väljs enligt stadgarna: Tiden från det 
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fullmäktigemöte, vid vilket valet skett, till och med nästkom-
mande fullmäktigemöte eller till och med det fullmäktige- 
möte 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 delega-
terna senast 3 veckor före fullmäktigemötet. Till kallelsen ska 
bifogas verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- 
och resultaträkning, redogörelse för styrelsens arbete med 
avelsfrågor, revisorernas berättelse, valberedningens förslag 
samt handlingar i de ärenden som ska behandlas vid fullmäkti-
gemötet.
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 fullmäkti-
gemöte ska vara skriftligt och ställas till styrelsen samt innehål-
la uppgift om det eller de ärenden som ska tas upp till behan-
dling 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 represen-
terar.
Valbar till fullmäktigedelegat är medlem som under året fyller 
16 år och som inte har fullmäktigemötets uppdrag som leda-
mot 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 

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 fullmäktige-
mötet.
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsam-
mans 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 kal-
lade.
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 styrelsel-
edamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funk-
tionärer
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 röst-
ning 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. Reser-
vationen ska dessutom lämnas i skriftlig form till mötesord-
föranden 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 inkom-
mit 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 medlemstidnin-
gen 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.

§ 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 ord-
förande, 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 yt-
tranderätt 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 sty-
relsen 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 sammanträ-
det. 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 stad-
gar, 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 ba-
lans- och resultaträkning till revisorerna
9. avge verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- 
och 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 sam-
manställas i ett bokslut. 
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvalt-
ning 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 verksamhets-
berättelse 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 sam-
manträden. 
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 sammank-
allande. 
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 sam-
manträden.

§ 11 PROTOKOLL 
Protokoll ska föras vid fullmäktigemöte samt vid styrelsens 
sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som be-
handlats 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 hem-
sida. 
Protokollen ska tillställas styrelsen, regionernas styrelser, klub-
bens ordinarie revisorer, sammankallande i valberedningen 
samt SSRK:s huvudstyrelse. 
Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 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 li-
knande 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 up-
pkomna 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 tredje-
delar 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 vilandeförk-
laras 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 fjärde- 
delar 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).


