
 
 

 

 

Labrador retrieverklubben                                                                

LABRADORFULLMÄKTIGE      

Datum 27 mars 2021 

 

Fullmäktigemötet genomfördes på distans och digitalt via mötesverktyget Zoom under överinseende av 

Svenska kennelklubbens föreningstekniska sekreterare Fredrik Bruno.  

 

Bilaga 1: Omedelbar justering av paragraferna 13-15 

Bilaga 2: Rösträknarens rapport 

 

§ 1.  Mötets öppnande 

Huvudstyrelsens ordförande Anders Dillström hälsade alla välkomna och förklarade 

Labradorfullmäktige 2021 öppnat. 

§ 2.  Fastställande av röstlängd 

Fullmäktige fastställde röstlängden till 11 röstberättigade delegater från 11 regioner med 

sammanlagt 24 röster. 

§ 3. Val av ordförande för fullmäktigemötet 

Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Lars Ramberg till 

mötesordförande. 

§ 4.  Styrelsens anmälan av protokollförare 

Anmäldes att Ingegerd Wikström utsetts att föra protokoll. 

§ 5. Val av två justerare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet 

Till protokolljusterare förslogs Inger Bolin och Ulf Melin. Fullmäktige beslöt välja Inger Bolin och 

Ulf Melin till justerare. 

Vid dagens sammanträde ansvarar Fredrik Bruno, SKK för rösträkning, enligt de särskilda 

undantag som beslutats om för årets digitala sammanträde. 

§ 6.  Beslut om arbets- och beslutsordning vid mötet 

Fullmäktige beslöt att fastställa styrelsens förslag till arbets- och beslutsordning. 

§ 7.  Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 

Bo Norling informerade om att kallelsen till fullmäktige 28/3 2021 varit införd i Labradoren 

4/2020 och på klubbens hemsida samt att alla anmälda delegater fått personlig kallelse 

tillsammans med möteshandlingar minst tre veckor innan fullmäktigemötet, som enligt beslut 

av huvudstyrelsen och på grund av Coronapandemin flyttades till 27 mars för att kunna 

genomföras digitalt med hjälp av SKK.  

Fullmäktige konstaterade att kallelsen hade skickats ut i stadgeenlig ordning.  

§ 8 Fastställande av dagordning 

 Fullmäktige beslöt fastställa dagordningen. 

 



 
 

 

§ 9  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för 2020, årsbokslut med balans- och 

resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 

Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom sida för sida.  

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 

Kassör Bo Norling föredrog årsbokslutet med resultat- och balansräkning.  

Det redovisade överskottet för 2020 har blivit 337 827:- . En av anledningarna till överskottet är 

att många planerade aktiviteter inte har kunnat genomföras och att kostnaderna för styrelsen 

och kommittéerna har blivit lägre, eftersom mötena har hållits digitalt. Medlemsantalet har 

ökat trots Coronan. 

Länkavgiften till hemsidan är fri för uppfödare, som betalar första årets medlemskap för 

valpköpare. 

Fullmäktige beslöt att lägga verksamhetsberättelsen med tillhörande kassaberättelse till 

handlingarna. 

Då ingen av revisorerna fanns på plats, läste Lars Ramberg upp revisionsberättelsen, i vilken 

revisorerna tillstyrkte att resultat- och balansräkningen fastställs samt att styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet för år 2020. 

§ 10  Fastställande av balans- och resultaträkning för 2020 samt beslut om hur uppkommet 

resultat ska disponeras 

Kassören föredrog styrelsens förslag om hur uppkommet resultat ska disponeras. Styrelsen 

föreslår att vinsten för verksamhetsåret 2020 överföres till balanserat resultat i ny räkning.  

Fullmäktige beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen för 2020 samt att bifalla 

styrelsens förslag till disposition av uppkommet resultat. 

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Fullmäktige beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

§ 12  Presentation och beslut om styrelsens förslag till:  

a) Verksamhetsplan för 2021 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021 presenterades. 

Verksamhetsplanen är osäker pga av rådande pandemiläge. 

Styrelsen fick i uppdrag att utveckla utvärderingen av FB-R med hjälp av SSRK.  

Årets Club Show skjuts fram till 11/9 på Skokloster pga av rådande pandemiläge. 

Huvudstyrelsen ordnar inga exteriörbedömningar, men regionerna kan ordna. Anmälan görs till 

utställningsansvarig Eva Zetterdahl. 

Region Värmland framförde ett tack för årets regionbrev. 

Fullmäktige beslöt att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan 2021.  

b) Medlemsavgifter för år 2023 

Enligt beslut från Fullmäktige 2020 ska medlemsavgifterna för 2022 vara oförändrade 

Fullmäktige beslöt enligt styrelsens förslag att medlemsavgifterna för 2023 blir oförändrade. 

             c) Budget för år 2021 och rambudget för 2022 

 Kassör Bo Norling föredrog och kommenterade förslaget till budgeten för 2021 och            



 
 

 

 rambudget för 2022.  

Regionbidraget höjs till 8000:-. Regionmöte planeras att hållas i augusti. Förhoppningen är att 

raskonferensen ska kunna genomföras i november och att planerade utbildningsinsatser ska 

kunna genomföras. 

 Fullmäktige beslöt att godkänna förslaget till budget för 2021 och rambudget för 

 2022 i enlighet med styrelsens förslag.  

 

 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 resebestämmelser f.n. 18,50 kr/mil 

 att vid resa med tåg billigaste alternativet ska väljas och att sovvagn kan väljas 

 vid resa nattetid. 

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

 att billiga, men avbokningsbara biljetter ska eftersträvas samt 

 att traktamente inte ska förekomma. 

  

§  13  Val av ordförande på 1 år, val av vice ordförande på 2 år, val av två ordinarie 

ledamöter på två år, fyllnadsval av 1 ordinarie ledamot på 1 år, val av 2 

suppleanter på 1 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 vice ordförande på 2 år föreslog valberedningen omval av Bo Norling, inga ytterligare 

förslag framfördes. 

Beslöts att välja Bo Norling till vice ordförande på 2 år. Beslutet var enhälligt. 

Till ordinarie ledamöter på 2 år förslog valberedningen omval av Lena Karlsson och Jeanette 

Nordgren. 

Beslöts att välja Lena Karlsson och Jeanette Nordgren till ordinarie ledamöter på 2 år. 

Till ordinarie ledamot, fyllnadsval på 1 år, föreslog valberedningen Jan Garp, nyval. Inga 

ytterligare förslag framfördes. 

Beslöts att välja Jan Garp som ordinarie ledamot på 1 år. 

Till suppleanter på 1 år föreslog valberedningen omval av Ingegerd Wikström och Ulla-Britt 

Östman. Inga ytterligare förslag framfördes. 

Beslöts att välja Ingegerd Wikström och Ulla-Britt Östman till suppleanter på 1 år och att 

Ingegerd Wikström blir förste suppleant i turordningen.  

 

§ 14  Val av 2 revisorer på 1 år samt 2 revisorssuppleanter på 1 år 

Valberedningen föreslog omval av Lars Lindgren och Ninni Ericsson samt omval av Barbro 

Schmidt och nyval av Göran Assarsson, samtliga på 1 år. Inga ytterligare förslag framfördes. 



 
 

 

Beslöts att välja Lars Lindgren och Ninni Ericsson som ordinarie revisorer på 1 år. 

Beslöts att välja Barbro Schmidt och Göra Assarsson som revisorssuppleanter på 1 år. 

 

§ 15  Val av valberedning 

Fullmäktige föreslog omval av Monica Damell Modin till sammankallande i valberedningen     

på 1 år. 

Beslöts att välja Monica Damell Modin till sammankallande i valberedningen på 1 år. 

Till ledamot i valberedningen på 2 år föreslogs omval av Margaretha Larsson. 

Beslöts att välja Margaretha Larsson till ledamot i valberedningen på 2 år. 

Katarina Ramberg kvarstår i valberedningen ytterligare 1 år. 

 

§ 16  Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 

Fullmäktige beslöt att förklara paragraferna 13-15 omedelbart justerade. 

§ 17  Ärenden väckta av huvudstyrelsen, regionerna och medlemmar 

Några propositioner eller motioner har inte inkommit. En motion från SSRK Västra till SSRK:s 

huvudstyrelse om att göra WT officiella diskuterades. Fullmäktige framförde sin åsikt om att 

motionen borde avslås. 

§ 18  Mötets avslutande 

Mötesordförande Lars Ramberg tackade mötesdeltagarna för ett väl genomfört möte och 

lämnade över ordförandeklubban till ordförande Anders Dillström, som tackade för förtroendet 

och förklarade 2021 års Labradorfullmäktige avslutat. 

 

 

 

Ingegerd Wikström  Lars Ramberg 

Protokollförare   Mötesordförande  

 

 

Inger Bolin   Ulf Melin 

Protokolljusterare  Protokolljusterare 

 


