Labrador Retrieverklubben
LABRADORFULLMÄKTIGE
Datum: 20 mars 2022

Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Bilaga 1: Närvaroförteckning LRK Fullmäktige 2022
§1

Mötets öppnande
Huvudstyrelsens ordförande Anders Dillström hälsade alla välkomna och förklarade
Labradorfullmäktige 2022 öppnat.

§2

Fastställande av röstlängden
Fullmäktige fastställde röstlängden till 20 röstberättigade delegater från 9 regioner.

§3

Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet
Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Lars Ramberg till
mötesordförande och Jörgen Norrblom till vice mötesordförande.

§4

Styrelsens anmälan av protokollförare
Styrelsen anmälde att Jan Garp utsetts att föra protokoll under Labradorfullmäktige.

§5

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden ska justera protokollet
Till protokolljusterare tillika rösträknare föreslogs Anne Dagbäck-Printz och Anders
Hallgren. Fullmäktige beslöt att välja Anne Dagbäck-Printz och Anders Hallgren till
justerare tillika rösträknare.

§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

Beslut om arbets- och beslutsordning vid mötet
Fullmäktige beslöt att fastställa styrelsens förslag till arbets- och beslutsordning.

§8

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade
Bo Norling informerade om att kallelsetill fullmäktige 20 mars 2022 publicerats i
Labradoren 4/2021 och på klubbens hemsida samt att alla anmälda delegater fått
personlig 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 i enlighet med utsänt förslag.

§ 10

Tillsättande av en grupp på tre personer för att förbereda val av valberedning
Solveig Wahlström, Ellinore Månsson och Jenny Winberg utsågs att representera
fullmäktige att förbereda förslag på personer att ingå valberedningen.

§ 11

Verksamhetsberättelse för 2021, årsbokslut med balans- och resultaträkning,
redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom sida för sida.
Kassör Bo Norling föredrog årsbokslutet med resultat- och balansräkning. Kassören
poängterade att resultatet påverkats av pandemin på så vis att utgifterna är lägre än
vad som budgeterats för verksamhetsåret då fysiska styrelsemöten ersatts med
digitala dito och antalet aktiviteter legat på en låg nivå på grund av pandemin. Två Aprov genomfördes under 2021 för att kompensera för uteblivet A-prov 2020 dock för
2022 och kommande år föreslås att återgå till ett A-prov per år.
Svar på frågor och yttranden från fullmäktigedelegater samt HS:
På frågan om LRK:s åsikt i frågan om ett medlemsskap väckt av SSRK svarade
Anders Dillström att styrelsen är emot förslaget. Detta har meddelats SSRK. I övrigt
har frågan inte föranlett några ytterligare insatser då SSRK ej kallat arbetsgrupperna
som ska vidare behandla frågan
Bo Norling förklarade Huvudstyrelsens beslutat att avsluta medlemsskapet i Svenska
Jägarförbundet med att medlemsskapet ej genererat något mervärde för LRK.
Yttrande att det i verksamhetsberättelsen framgår vilka regioner som lagts vilande.
Lena föredrog information om RAS-konferensen. En givande konferens och mycket
uppskattad. Information om att RAS finns bör spridas bland medlemmarna. Preliminärt
planeras en träff för uppföljning av RAS-konferensen den 19-20 november på
Scandic, Upplands Väsby.
Fullmäktige beslöt att lägga verksamhetsberättelsen med tillhörande kassaberättelse
till handlingarna.
Revisor Lars Lindgren föredrog revisionsberättelsen med tillstyrkande att resultat- och
balansräkning fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2021

§ 12

Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2017 samt beslut om hur
uppkommet resultat ska disponeras
Kassör Bo Norling föredrog styrelsens förslag om hur uppkommet resultat ska
disponeras. Styrelsen föreslår att vinsten för verksamhetsåret 2021 överföres till
balanserat resultat i ny räkning.
Fullmäktige beslöt att fastställa balans- och resultaträkningen för 2021 samt att bifalla
styrelsens förslag till disposition av uppkommet resultat.

§ 13

Ansvarsfrihet för styrelsen
Fullmäktige beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 14

Presentation av och beslut om styrelsens förslag till:

a) Verksamhetsplan för år 2022
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2022 presenterades av respektive
områdesansvarig i huvudstyrelsen.
Under Jakt justerades texten ”Särskida prov” till ”B-prov” i enlighet med rådande regelverk
och terminologi. Under Utställning/Exteriör informerades att Regionerna kan ansöka hos
SKK att genomföra exteriörbedömningar.
Under Utbildning informerades att det endast utbildats en provledare under 2021. Ett
önskemål framfördes att information om arrangerade utbildningar ska nå regionerna med
god framförhållning för att regionerna ska hitta lämpliga kandidater.
Under Mentalitet/Funktion nämndes att vi ska kontinuerligt informera om BPH och FB-R för
att nå målet på10% beskrivna hundar. Styrelsen uppmanades att skicka en skrivelse till
SSRK att utbilda fler beskrivare för BPH och FB-R.
På fråga om nättidning meddelade Bo Norling att Labradoren fortsättningsvis kommer att
leveras som trycksak.
Tillägg till verksamhetsplanen – att genomföra regionträffar för regionernas funktionärer med
egna ansvarsområden.
Fullmäktige beslöt att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret
2022.
Mötet ajournerades kl10.10-10.20
b) Medlemsavgifter för år 2024
Enligt beslut från Fullmäktige 2020 ska medlemsavgifterna för år 2022 vara oförändrade.
Styrelsen föreslår att även medlemsavgifterna för år 2024 blir oförändrade.
Fullmäktige beslöt enligt styrelsens förslag att medlemsavgifterna för 2024 blir oförändrade.
c) Budget för 2022 och rambudget för 2023
Kassör Bo Norling föredrog, och kommenterade, förslaget till budget för 2022 och rambudget
för 2023. Kassören informerade även om att det finns täckning i budget för ökade bidrag till
regionerna i enlighet med proposition. Fullmäktige beslutade att justera upp budgeten med
50.000kr för förslag på uppföljning av RAS-konferensen.
Fullmäktige beslöt att godkänna förslaget till budget för 2022 och rambudget för 2023 med
ovanstående justering.
d) Fastställande av 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. LRK
väljer att inte höja ersättningen i linje med SKK utan avvaktar eventuell justering av statliga
resebestämmelser.
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.

§ 15

Val av ordförande, fyllnadsval av en ordinarie ledamot på ett år, val av tre ordinarie
ledamöter på två år, två suppleanter på ett år samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning
Till ordförande på 1 år föreslog valberedningen omval av Anders Dillström. Inga ytterligare
förslag framfördes.
Beslöts att välja Anders Dillström till ordförande på 1 år. Beslutet var enhälligt.
Till ordinarie ledamöter, nyval på 2 år, föreslog valberedningen Agnes Hellman, Kari
Sundqvist samt Ingegerd Wikström. Inga ytterligare förslag framfördes.
Beslöt att välja Agnes Hellman, Kari Sundqvist samt Ingegerd Wikström till ordinarie
ledamöter på 2 år.
Till suppleanter på 1 år föreslog valberedningen omval av Ulla-Britt Östman och nyval av Lotta
Larsson Wäring. Inga ytterligare förslag framfördes.
Beslöts att välja Ulla-Britt Östman och Ann-charlotte Larsson till suppleanter på 1 år och där
Ann-charlotte Larsson blir första suppleant i turordningen.

§ 16

Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter
Valberedningen föreslog omval av Ninni Ericsson och Lars Lindgren som ordinarie revisorer
samt omval av Barbro Schmidt och Göran Assarsson som revisorssuppleanter, samtliga på 1
år. Inga ytterligare förslag framfördes.
Fullmäktige beslöt att välja Ninni Ericsson och Lars Lindgren som ordinarie revisorer på 1 år.
Fullmäktige beslöt att välja Barbro Schmidt och Göran Assarsson som revisorssuppleanter på
1 år.
Mötet ajournerades kl12.00-13.00 för förberedande valberedningens arbete och lunch

§ 17

Val av valberedning
Fullmäktige föreslog nyval av Eva Zetterdahl till sammankallande i valberedningen på
1 år.
Fullmäktige beslöts att välja Eva Zetterdahl till sammankallande för valberedningen.
Till ledamot av valberedningen på 2 år, nyval föreslogs Amanda Einmaa samt 1 år,
fyllnadsval Monica Damell Modin
Fullmäktige beslöt att välja Amanda EinmaaTill ledamot av valberedningen på 2 år
och Monica Damell Modin på 1 år.

§ 18

Omedelbar justering av paragraferna 15-18
Fullmäktige beslöt att förklara paragraferna 15-18 omedelbart justerade.

§ 19

Ärenden väckta av huvudstyrelsen, regioner och medlemmar
Inga motioner har inkommit från regionerna.
Styrelsen presenterade en proposition som föreslår höjd regionpeng, grundstödet höjs
till 8000kr/år samt medlemspeng till 20kr/medlem.
Fullmäktige beslöt att tillstyrka förslaget.

§ 20

Övriga frågor
Några övriga frågor hade inte anmälts.
Västra/Värmland yttrande sig med fråga om HS verkligen ska hålla kursverksamhet
och att det i stället borde läggas ut på regionerna med HS som stöttande enhet. HS

bör enligt förslag i yttrandet skapa utbildningar som regionerna genomför. Beslut fattas
ej i denna fråga men lämnas som ett förslag till huvudstyrelsen att beakta i det
fortsatta styrelsearbetet.
Avtackningar
Anders Dillström avtackade med gåvor de avgående styrelsemedlemmarna Eva
Zetterdahl, Jan Garp och i sin frånvaro Ulrika Hellman, samt mötesordförande Lars
Lamberg och vice mötesordförande Jörgen Norrblom.
§ 21

Mötets avslutande
Ordförande Anders Dillström tackade mötesdeltagarna för ett väl genomfört möte och
förklarade 2022 års Labradorfullmäktige avslutat.

Jan Garp
Protokollförare

Anne Dagbäck-Printz
Protokolljusterare

Lars Ramberg
Mötesordförande

Anders Hallgren
Protokolljusterare
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DELEGATER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mittlabben
Västmanland
Västmanland
Östra
Östra
Östra
Östra
Värmland
Värmland
Labväst
Labväst
Labväst
Skaraborg
Skaraborg
Östergötland
Östergötland
Småland
Småland
Skåne
Skåne

Anders Hallgren
Maria Grind
Eva Danneby
Jennie Winberg
Gun Andersson
Ulla Algren
Håkan Barklund
Ulrica Briving Samuelsson
Annelie Claesson
Peter Andersson
Solveig Wahlström
Amanda Einmaa
Jane Geismar
Inger Aamodt
Anne Dagbäck-Printz
Ewelina Järfalk
Anne Bengtsson
Anders Bengtsson
Ellinore Månsson
Helene Christiansson

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

HUVUDSTYRELSE
Anders Dillström
Bo Norling
Jan Garp
Lena Karlsson
Jeanette Nordgren
Eva Zetterdahl
Ingegerd Wikström, suppleant
Ulla-Britt Östman, suppleant

INBJUDNA
29. Lars Lindgren, revisor
30. Monica Damell Modin, valberedning
31. Jessica Björling Brännlund, redaktör
ÖVRIGA ANMÄLDA
32. Lars Ramberg, mötesordförande
33. Jörgen Norrblom, vice mötesordförande

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ÖVRIGA DELTAGARE
Elisabeth Lundin, Mittlabben, suppleant
Ann Nygårds, Västmanland, suppleant
Ylva Gavell-Söderström, Värmland, Örebro, suppleant
Kari Sundqvist
Agnes Hellman
Marie Ahlqvist
Susanne Ekstedt
Annika Ingemarsdotter Skoogenäs

