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Mötets öppnande 
Labrador retrieverklubbens ordförande Bitte Sjöblom öppnar mötet kl: 13:00 och inleder 
med en parentation för de medlemmar som under 2007 gått bort. 

 
 

§1 Fastställande av röstlängden.  
23 stycken delegater finns närvarande. Namn på delegater finns i bilaga 1. 
Beslut att: 
- fastställa röstlängden till 23 stycken delegater. 

 
 
§2 Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet. 

Mötet föreslår Lars Ramberg till mötesordförande och Jörgen Norrblom till vice 
ordförande för fullmäktigemötet. 
Beslut att: 
- välja Lars Ramberg till mötesordförande och Jörgen Norrblom till vice ordförande 

för fullmäktigemötet. 
 
 

§3 Styrelsen anmälan om protokollförare vid mötet. 
Styrelsen anmäler att Maria Hansson utses till protokollförare vid fullmäktigemötet. 

 
 
§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordföranden skall justera protokollet. 
 Mötet ger förslag på Ann-Katrine Björnstjerna och Susanna Hultman. 
 Beslut att: 

- välja Ann-Katrine Björstjerna och Susanna Hultman till att justera protokollet 
tillsammans med mötesordförande. 

 
b) Val av tre personer att förbereda val av valberedning. 
Beslut att: 
- välja Annika Ahlén, Kristina Berghänel och Susanna Hultman till att förbereda val 

av valberedning. 
 
 
§5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vad vald delegat (enligt §7 

mom.7). 
Vid fullmäktigemötet har samtliga medlemmar rätt att närvara och yttra sig. Samtliga 
närvarande är medlemmar. 

  
 
§6 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 

Kallelse fanns i Labradoren nr 4/07 samt kallelse via labradorklubbens hemsida. 
 Beslut att: 

- mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 

 
§7 Fastställande av dagordningen. 
 Förslag föreligger att göra tillägg med 4b. 
 Beslut att: 

- fastställa dagordningen med den föreslagna justeringen. 
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§8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- 

och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas 
berättelse. 

 Bitte gör ett tillägg i handlingar att ytterligare en kommitté skall finnas med; kommitté för 
Labradormästerskapet. Johan Haverås (sammankallande), Peter Söderberg, Stefan 
Simonsson och Katarina Ramberg ingick i den kommittén.  

 
Willy föredrar klubbens jaktliga verksamhet. Fråga kommer från delegat gällande 
namnet särskilda prov. Detta kan ibland misstolkas av de som vill anmäla. Delegat 
uttrycker önskan om ett förtydligande gällande vad som gäller vid särskilda prov. 
Delegat ställer frågan om man i regionerna har rätt att välja vilka raser som skall vara 
med på proven. Bitte ger svar på frågan, medlemskap i SSRK eller i arrangerande 
klubb är kravet, samt att övrigt är det SSRKs provregler som gäller. Delegat ställer 
fråga om var man finna information om särskilda prov och att det bör förtydligas via 
hemsidan och via Labradoren vilka regler som gäller vid anmälan. Delegat uttrycker 
önskan om att information gällande särskilda prov bör återkomma flera gånger i 
Labradoren och uppdateras via hemsidan. 

 
 Delegat ställer fråga om FART, finns det hundar protokollförda så man nu kan börja 

utvärdera projektet? Bitte ger svar på frågan, att FART beskrivningar skall komma i 
gång under försommaren. Tre FART banor kommer att starta nu i vår med Jenny 
Hamring, Anita Norrblom, Kian Wingård och Ann Glatter som beskrivare. 

  
 Bitte föredrar de resultat som nu finns efter två års obligatorisk mätning av labrador 

retriever. Generellt sett kan man utav resultaten se att tikarna är något mindre än vad 
rasstandarden föreskriver och för hanarna kan man konstatera att de generellt sett  är 
något högre än vad rasstandarden föreskriver. Medlem ställer fråga om dessa resultat 
även inkluderar resultat från exteriörbeskrivningarna. Delegat uttrycker önskan att 
dessa utvärderingar skall finnas som information i Labradoren samt att man där även 
kan presentera resultaten från exteriörbeskrivningarna. 

 
 Katarina  föredrar verksamheten gällande circuitutställningen. Labradormästerskapet 

kommer inte att arrangeras under 2008. Kommittén för labradormästerskapet skickade 
under 2007 ut en enkät till alla regioner. Arbetet med hur labradormästerskapet skall 
utvecklas kommer att arbetas med under året. Arbetet med att återkalla alla 
vandringspriser är nu avklarat.  

  
 Delegat ställer fråga om genetisk variation. Vad är gränsen för inavel? Susanne ger 

svar att SKK har som inavelskoefficient 6,25%. 
 
 Delegat ställer fråga om att det numer ej är obligatoriskt med ögonlysta föräldradjur 

innan parning för att få registrera valpar. Bitte ger svar på hur det beslutet blev fattat via 
SKK. LRK har skickat ut ett brev till alla uppfödare som inte är medlemmar i klubben 
med information ang. hur hälsoprogrammet fungerar och hur viktigt klubben tycker det 
är med fortsatt ögonlysning. Detta hälsoprogrammet skall utvärderas efter tre år. 

 
 Delegat ställer fråga om SKKs planerade valphänvisning. Susanne ger svar att klubben 

har skickat en skrivelse till SKK angående ärendet.  
 

Bitte nämner att en av de största orsakerna till labradorer avlivas är armbågsartroser. 
Delegat  informerar om att vid den generella domarkonferensen tog man upp problemet 
med hälta hos labradorer. Delegat uttrycker önskan om att pengar bör tas ur 
labradorfonden för att röntga äldre hundars armbågar. Delegat anser om man nu skall 
ha ett nytt forskningsprojekt gällande armbågsartroser bör man ta med hundarnas vikt. 
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Bitte föredrar Labradorfondens verksamhet under 2007. Margot och Bitte föredrar 
labradorklubbens ekonomi under 2007. Fråga uppkommer från delegat hur Working 
Campen redovisas i räkningarna.  

 Beslut att: 
- lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna. 

 
 
§9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust. 
 Beslut att: 

- fastställa balans- och resultaträkningen för 2007 och att den förlust som uppkommit 
tas ur den löpande räkningen.  

 
 
§10 Styrelsen rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag 

föregående fullmäktige givit till styrelsen. 
Fullmäktigemötet 2007 gav huvudstyrelsen i uppdrag att arbeta för att LRK skall bli en 
egen specialklubb. Maria Hansson föredrar ärendet och hur klubben har agerat i frågan 
och hur strategin kommer att se ut framledes. Delegat uttrycker att den strategi LRK 
tagit fram är bra. Delegat förmedlar den frustration funktionärer inom regionerna kan 
känna över att behöva arrangera verksamhet för andra raser. Delegat uttrycker oro hur 
det i så fall blir med de domare som är utbildade via SSRK. Willy Gustafsson ger svar 
på frågan. Delegat ställer fråga om hur stor belastning det kommer att bli ekonomiskt 
på regionerna. 

 
 
§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 Beslut att:  

- bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
 
§12 Presentation av och beslut om klubbens förslag till: 
 

a) Verksamhetsplan för kommande år. 
Styrelsens ordförande Bitte Sjöblom föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan 
för 2008. Delegat ställer fråga om hur FART projektet kommer att administreras. Är 
det regionerna själva eller FART hållarna som skall sköta det? Bitte ger svar att nu 
under projekttiden är det huvudstyrelsen som bär ansvaret och att en dialog skall 
tas med regionerna och FART hållarna hur man går vidare. Fråga kommer från 
delegat gällande om man kan skriva avtal med de utbildade 
(diplomerade/certifierade) instruktörerna.  
Beslut att:  
- fastställa styrelsen förslag till verksamhetsplan för 2008. 
 

b) Medlemsavgifter (enligt §4). 
Idag är avgifterna; huvudmedlem 225 kr, familjemedlem 100 kr och 290 kr 
utlandsbetalande medlem. 
Beslut att: 
- under 2009 inte göra några förändringar i medlemsavgifterna. 
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c) Rambudget för kommande år. 

Margot Engström föredrar den budget som föreligger.   
Beslut att: 
- fastställa den föreslagna rambudgeten för 2008. 
 
 

d) Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, 
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer. 
Huvudstyrelsen föreslår Labradorfullmäktigemötet följande rese- och 
traktamentsbestämmelser för styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigeledamöter 
samt övriga funktionärer: 

 
- Vid resa med egen bil lämnas ersättning med belopp per mil enligt 

skattemyndighetens lägsta taxa, för närvarande 18,50 kr milen. 
 

- Vid resa med tåg ersätts kostnader för andra klass samt vid behov 
sovvagnsbiljett. 

 
- För avlägset boende, skall kostnadsjämförelser göras mellan bil, tåg och flyg. 

 
- Traktamenten skall inte förekomma. 

 
Beslut att: 

- fastställa villkoren för reseersättning enligt ovan. 
 

 
§13 Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i 

styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt §8 mom.1). 
 Valberedningen förslår omval av Bitte Sjöblom som ordförande för en mandatperiod av 

1 år. 
 Beslut att: 

- välja Bitte Sjöblom till ordförande i styrelsen för 1 år. Valet är enhälligt. 
 

Valberedningen föreslår fyllnadsval av Maria Hansson som vice ordförande för en 
period av 1 år. 
Beslut att: 

- välja Maria Hansson till viceordförande i styrelsen för 1 år.  
 
Valberedningen föreslår till ordinarie ledamöter i styrelsen Katarina Ramberg omval 2 
år, Vuokko Norkooli omval 2 år,  Stefan Simonsson nyval 2 år och Willy Gustafsson 
fyllnadsval 1 år. 
Beslut att:  

- Katarina Ramberg omval 2 år, Vuokko Norkooli omval 2 år, Stefan Simonsson 
nyval 2 år och Willy Gustafsson fyllnadsval 1 år. 
 

Valberedningen föreslår till suppleanter i styrelsen, Inga Lill Thörnberg nyval 1 år och 
Annika Nordh nyval 1 år. 
Beslut att: 

- Inga Lill Thörnberg nyval 1 år och Annika Nordh nyval 1 år. 
- Inga Lill Thörnberg har tjänstgöringsordning ett och Annika Nordh har 

tjänstgöringsordning två. 
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§14 Val av två revisorer och två revisors suppleanter (enligt §9). 

Valberedningen föreslår till ordinarie revisorer Agneta Olofsson omval 1 år och Britt-
Marie Engholm omval 1 år. 
Beslut att: 

- välja Agneta Olofsson och Britt-Marie Engholm till ordinarie revisorer i 1 år. 
 

Valberedningen föreslår till revisorssuppleanter Ann Hoflund-Olofsson omval 1 
år och Lars Lindgren nyval 1 år. 
Beslut att: 

- välja Ann Hoflund-Olofsson och Lars Lindgren till revisorssuppleanter till en 
mandatperiod av ett år. 

 
  
§15 Val av valberedning (enligt §10). 
 Lars Olof Carlén har ett år kvar på sitt mandat. 
 Beslut att: 

- välja Ewa Rosén till sammankallande för en period av 1 år 
- välja Lotta Larsson välja för en period av 2 år. 
 
 

§15b Val av hedersmedlemmar 
Förslag ligger att välja Lennart Garmer till hedersmedlem i Labrador retrieverklubben. 
Beslut att: 

- välja Lennart Garmer till hedersmedlem i Labrador retrieverklubben. 
 

 
§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 
 Beslut att: 

- justera punkterna 13-15 omedelbart. 
 

 
§17 Ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal 

region anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktigemötet (enligt §7 
mom.8). 

  
a) Motion från huvudstyrelsen 

Bitte föredrar motionen gällande att enskild medlem skall ha rätt att lämna motion 
direkt till fullmäktige. 
Beslut att: 

- tillstyrka motionen. Samtliga delegater röstade för bifall, vilket innebär att 
stadgeändringar börjar gälla omedelbart. 

 
b) Motion från huvudstyrelsen 

Bitte föredrar motionen gällande att medlem skall ha rätt att byta regiontillhörighet.  
Beslut att: 

- tillstyrka motionen. Samtliga delegater röstade för bifall. 
 
c) Motion från LabVäst 

Kristina Berghänel föredrar LabVäst motion.  
Huvudstyrelsen yrkar på avslag. Bitte Sjöblom föredrar varför huvudstyrelsen yrkar 
på avslag. 
Beslut att: 

- avslå motionen. 19 stycken röstar för avslag, 3 stycken röstar för bifall och en 
delegat lägger ner sin röst. 
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§18 Övriga frågor. 
 

1) Agria Breed Profile 
Therese Olofsson från Agria ger fullmäktigemötet en inblick i Agriga Breed 
Profile. 
 
 

2) Hälsoenkäten 
Anna Bendz informerar om resultatet av hälsoenkäten som skickades ut till 
alla ägare som fanns registrerade med en labrador retriever född år 2001. 
Mer resultat och en artikel om enkäten kommer i klubbtidningen 
Labradoren. 
 
 

3) Hedersutmärkelser 
 

• Hedersmedlemskap 
Hedersmedlemskap i Labrador retrieverklubben tilldelas Lennart 
Garmer. 

  
 

• Förtjänsttecken 
Labradorklubbens förtjänsttecken tilldelas; Ulla Karlsson, Inger 
Boström och Anitha Gräns. 
 
 

• Uppfödardiplom 
Labradorklubbens uppfödardiplom tilldelas: 
Kennel Macita’s, Anita Ek och Mats Eriksson 
Kennel Berntssons, Annika Berntsson och Jessica Berntsson 

 
 

• Årets Labrador 
Årets Labrador 2007 tilldelas Wallwein’s African Sky, ägare Marita 
Schmidt. 
 

 
• Tomorrow´s VP 

Tomorrow´s VP till delas Searover Cosy, ägare Maud Eklund. 
  
 

4) Labradoren  
Camilla Kretz, redaktör för Labradoren ger mötet en inblick i hur arbetet 
med tidningen ser ut. Nya manusstopp från och med i år är; 25 januari, 25 
april, 25 juli och 25 oktober, för julannonser är det 20 oktober.  
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5) Information från huvudstyrelsen 

 
Labradorklubben har tillsammans med Golden retrieverklubben och Flat 
coated retrieverklubben skickat in en motion gällande mandatfördelning 
till SSRKs fullmäktige. 
Motionärerna föreslår att: 
- att både rasklubbar och avdelningar får 1 delegat och att det därefter 
tillkommer 1 delegat per 600 medlemmar med ett maximum om 6 delegater.  

 
Labradorklubben har lämnat en motion till SSRKs fullmäktige; ”Labrador 
Retrieverklubben motionerar härmed om en delning av SSRK i en spaniel 
och en retrieverklubb.” 

 
 

Goldenklubben har lagt en motion gällande upphävande av beslut om cert 
jaktklass för retriever. Bitte föredrar motionen. 

 Mötets viljeyttring är att avslå den här motionen. 
 
 

Delat rasansvar för samma ras 
Bitte föredrar ärendet gällande Jakt spaniel i Sverige. Tonerna är att det 
kommer att komma en motion angående att ge denna klubb officiell status.  
Mötets viljeyttring är att ej stödja att en klubb kan får delat rasansvar för 
samma ras. Det vill säga att den klubben ej kan få officiell status inom SSRK 
organisationen. 

 
 

6) Rapport angående FART 
Håkan Johanzon ger mötet information om FART projektet och visar bilder 
från FART beskrivningar. 
 

 
7) Fråga angående e-postadresser från medlemsregister 

Delegat ställer fråga om regionerna har möjligheter att få ut listor med e-
postadresser till medlemmarna. Jörgen Norrblom ger svar att detta är 
möjligt. 

 
 

8) MyDog utställning och mässa 
Delegat ställer fråga om att det fortfarande är så att det endast är Stora 
Stockholm och Elmia som skall sponsras i fråga om att presentera LRK vid 
en mässa. MyDog är en utställning som numer är mycket stor med flera 
tusen anmälda hundar och många besökare. Bitte föredrar styrelsens syn  
 
på detta och hur man kan stödja de regioner som vill delta i olika 
arrangemang i syfte med att sprida information om labrador retriever och 
klubben. 

 
 

9) Valppriser 
Delegat ställer fråga om hur dagens valppriset och parningsavgifter har 
stigit.  
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§19 Mötets avslutande. 

Labrador retrieverklubbens ordförande Bitte Sjöblom avtackar Margot Engström och 
Håkan Johanzon som nu lämnar styrelsen. Tyvärr kunde inte avgående Lotta Larsson 
närvara och hennes gåva skickas med Ulla Karlsson.  
 
Mötesordförande Lars Ramberg och vice ordförande Jörgen Norrblom avtackas för sin 
hjälp under helgen. Valberedningen med Ewa Rosén, AnneMarie Stamfeldt och Lars 
Olof Carlén tackas. Revisorerna Agneta Olofsson och Britt-Marie Engholm tackas för 
utfört arbete. Kansliet med Solveig Gyring tackas för sina insatser under året. 
 

 Labrador retrieverklubbens ordförande, Bitte Sjöblom avslutar 2008 års fullmäktige. 
 
 
 

Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 
 
 

Lars Ramberg   Maria Hansson 
 
 
 
 
 

Justerare   Justerare 
 
 
 
 
 

Susanna Hultman  Ann-Katrine Björnstjerna 
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Bilaga 1 
 
Delegater 
1. Majvor Näsman    
2. Camilla Engman    
3. Eva Törnqvist 
4. --------------------    
5. Annika Alhén    
6. Peter Söderberg   
7. Ninni Eriksson    
8. Carina Svensson 
9. L-O Carlén 
10. Ann-Katrine Björnstjerna    
11. Susanna Hultman   
12.------------------- 
13. ------------------- 
14. Kristina Bergänel 
15. Anna Bendz 
16. Pirjo Junttila 
17. Lena Cullenberg 
18. ------------------- 
19. Anne Dagbäck Printz  
20. Anna Linderhed  
21. Lennart Eriksson  
22. Ewa Gunnarsson 
23.-------------------- 
24. ------------------- 
25. Annika Berntsson 
26. Carin Weibull Jönsson 
27. Martin Palm 
28. Siv Jonsson 
29. Stefan Jonsson 

 


