Labrador Retrieverklubben
LABRADORFULLMÄKTIGE
Datum: Den 23-24 mars 2013

Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

§1

Mötets öppnande
Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade
Labradorfullmäktige 2013 öppnat.

§2

Fastställande av röstlängden
Fullmäktige fastställde röstlängden till 24 röstberättigade delegater från 14
regioner.

§3

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

§4

Styrelsens anmälan av protokollförare
Anmäldes att Monica Damell Modin utsetts att föra protokoll.

§5

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordförande ska justera protokollet
Till rösträknare och protokolljusterare valdes Per Christofferson och Ulrica
Samuelsson.

§6

Närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat
Fullmäktige beslöt att övriga deltagare har närvaro- och yttranderätt samt rätt att få en
eventuell avvikande mening till beslut, antecknad i protokollet. Närvaroförteckning
finns i bilaga till protokollet.

§7

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

§8

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade
Fullmäktige konstaterade att kallelsen hade skickats ut i stadgeenlig ordning.

§9

Fastställande av dagordningen
Fullmäktige beslöt fastställa dagordningen i enlighet med styrelsens utsända förslag.

§ 10

Tillsättande av en grupp på tre personer för att förbereda val av valberedning
Fullmäktige gav Marie Ahlqvist, Annelie Ling Nilsson och Per Christofferson i uppdrag
att förbereda val av valberedning med Per Christofferson som sammankallande.

§ 11

Verksamhetsberättelse för 2012, årsbokslut med balans- och resultaträkning,
redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom sida för sida och de olika
verksamheterna kommenterades. Valp- och rasinformatörerna beskrev sin
verksamhet och hur den utvecklats. En lång diskussion om klubbens Facebook-sida
och vilken policy som ska gälla utspann sig. Fullmäktige framförde som sin synpunkt
att det bör finnas en moderator som kan gå in och ta bort olämpliga inlägg. En
rekommendation från fullmäktige är att styrelsen fastställer ett reglemente som ska
tillämpas av moderatorn. Fullmäktige uttryckte stor uppskattning över klubbens
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medlemstidning Labradoren och det arbete som tidningens redaktör Camilla Kretz
lägger ner på tidningen. Klubbens informationsansvarige Lasse Söderberg redogjorde
för marknadsföringsgruppens arbete med att få medlemmarna att stanna i klubben. Ett
förslag att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta för att få fler uppfödare av
jaktavlade labradorer att bli medlemmar framfördes.
Klubbens avelsansvariga Susanne Rehlin informerade kort om avelskommitténs
arbete. En genomgång av arbetet med RAS kommer att lämnas under § 13.
Därefter beslöt fullmäktige att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Kassören Ninni Ericsson redovisade och kommenterade balans- och
resultaträkningen för 2012.
Kassören redogjorde för Labradorfondens ekonomi och bokslut.
Revisorn Agneta Olofsson läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte att resultat och balansräkningen fastställdes samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2012.
§ 12

Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2012 samt beslut om hur
uppkommet resultat ska disponeras
Fullmäktige beslöt att fastställa balans- och resultaträkningen för 2012 samt att
resultatet, i enlighet med styrelsens förslag, skulle överföras i ny räkning.

§ 13

Styrelsens rapport angående uppdrag från Labradorfullmäktige 2012
Avelskommittén, som har bestått av Susanne Rehlin, Sofia Larsson, Katarina
Ramberg och Bitte Sjöblom, redogjorde för arbetet med RAS. Styrelsen önskar få
fullmäktiges synpunkter på samt godkännande av målen för RAS. Avsnittet om jaktlig
funktion är nytt. Jaktpopulationen utgör i dag ca en dryg tredjedel av de registrerade
ODEUDGRUHUQD(QOLYOLJGLVNXVVLRQRP´YDQOLJ´NRQWUDMDNWDYODGODEUDGRUXWVSDQQVLJ
Fullmäktige beslöt att godkänna de mål och strategier i RAS, som styrelsen föreslår
samt gav styrelsen mandat att färdigställa och skicka in resultatet till SSRK.
Redovisning av arbetet med ett anlagstest för labradorer kommer att ges under § 20.

§ 14

Ansvarsfrihet för styrelsen
Fullmäktige beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

§ 15

Verksamhetsplan för år 2013
Styrelsens områdesansvariga presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2013.
Fullmäktige beslöt att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Medlemsavgifter för år 2014 och 2015
Fullmäktige beslöt i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgifterna ska vara
oförändrade för åren 2014 0ch 2015, dvs 250 kr för fullbetalande medlem, 100 kr för
familjemedlem, 100 kr för valpköpare, som får sin första medlemsavgift betald av valpens
uppfödare, 180 kr för utomlands boende valpköpare samt 345 kr för utlandsboende
medlemmar.
Budget för 2013 och rambudget för 2014
Fullmäktige beslöt fastställa budgeten för 2013 och rambudgeten för 2014 i enlighet med
styrelsens förslag.
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Villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater
och övriga funktionärer
Fullmäktige beslöt i enlighet med styrelsens förslag
att resa med egen bil ska ersättas enligt statliga resebestämmelser f. n.18,50 kr/mil.
att vid resa med tåg billigaste alternativet ska väljas och att sovvagn kan väljas vid
resa nattetid
att flyg kan väljas i särskilda fall (t.ex. avsevärd tidsvinst)
att billiga, men avbokningsbara biljetter ska eftersträvas samt
att traktamenten inte ska förekomma.
§ 16

Val av ordförande, tre ordinarie ledamöter, två suppleanter samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning
Till ordförande på 1 år valdes enhälligt Dan Ericsson
Till vice ordförande på 2 år valdes Katarina Ramberg
Till ledamöter på 2 år valdes Susanne Rehlin och Peter Näsman
Till suppleant 1 på 1 år valdes Annika Berntsson
Till suppleant 2 på 1 år valdes Lasse Söderberg

§ 17

Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter
Till revisorer på 1 år omvaldes Agneta Olofsson och Lars Lindgren.
Till revisorssuppleanter på 1 år valdes Johan Haverås och Barbro Schmidt.

§ 18

Val av valberedning
Föreslagna ledamöter till ny valberedning var Kristina Berghänel och Anders Hallgren.
Ny valberedning är Kristina Berghänel, sammankallande och vald för 1 år, Anders
Hallgren vald på 2 år. Jan-Erik Ek kvarstår ytterligare ett år.

§ 19

Omedelbar justering av paragraferna 16-18
Fullmäktige beslöt att förklara paragraferna 16-18 omedelbart justerade.
Mötet ajournerades klockan 17.00
Mötet återupptogs söndagen den 24 mars kl.09.00
Dan Ericsson skickade en hälsning och beklagade att han tyvärr inte hade möjlighet
att närvara under söndagen.
Justering av röstlängden
Röstlängden justerades och fullmäktige fastställde att det även under söndagen var
24 delegater närvarande.
Till årets labradorfullmäktige hade klubbens samtliga hedersmedlemmar inbjudits.
Söndagen inleddes med att de sju närvarande hedersmedlemmarna, Lars Ramberg,
Majvor Näsman, Karin Svensson-Nygren, Lennart Garmer, Marita Björling, Kristina
Berghänel och Margot Engström berättade om sin tid i klubben.

§ 20

Ärenden väckta av huvudstyrelsen, regioner och medlemmar
Anlagstestet
Vid 2012 års Labradorfullmäktige fick HS i uppdrag att utveckla ett anlagstest för
labradorer. Thomas Persson informerade om förberedelsearbetet och planerna på hur
arbetet ska fortsätta under våren och sommaren. En livlig diskussion utspann sig,
bland annat om huruvida man ska använda sig av bedömningen godkänd/icke
godkänd. Majoriteten av delegaterna motsätter sig en sådan bedömning.
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Fullmäktige gav HS i uppdrag att slutföra testdelen samt att därvid ta hänsyn till de
synpunkter som har framkommit i dag.

Motion 1 angående Viltspårmeritering/viltspårchampionat
Fullmäktige beslöt att i enlighet med styrelsens förslag avslå motionen.
Motion 2 angående Indexberäkningen vid HD- och AD-röntgen
Motionären, Majvor Näsman, förklarade att hon drar tillbaka motionen.
Motion 3 angående Championatreglerna
Fullmäktige beslöt att i enlighet med styrelsens förslag avslå motionen.
Motion 4 angående LRK som specialklubb
Fullmäktige beslöt efter votering med röstsiffrorna 10 för och 14 emot att i enlighet
med styrelsens förslag avstyrka motionen.
Motion 5 angående Återinförande av tidigare Regler för Labradormästerskapet
Fullmäktige beslöt att i enlighet med styrelsens förslag avstyrka motionen.

§ 21

Frågor rörande SSRK
Föredragning av och diskussioner om motionerna till SSRK:s fullmäktige
Motionerna gicks igenom och fullmäktige uttryckte sin mening över de olika förslagen.
Motion 1 Golden Retrieverklubben, GRK, Återbetalning av 4 kronor av årets
debiterade rasklubbsavgift
Konstaterades att GRK har dragit tillbaka sin motion.
Motion 2 GRK Tillsättande av en arbetsgrupp som ser över rasklubbarnas
ansvar för och delaktighet i SSRK:s jaktliga verksamhet
Fullmäktige beslöt att tillstyrka motionen
Motion 3 GRK Rasklubbarnas avgift till SSRK
Fullmäktige beslöt att om motionen kommer upp ska den tillstyrkas
Motion 4 GRK Upplösning av SSRK och bildandet av nya specialklubbar
Fullmäktige beslöt att tillstyrka motionen
Motion 5 LRK Höjning av exteriörpriset för bruksavels- och
bruksuppfödardiplom
Fullmäktige beslöt att om motionen kommer upp ska den tillstyrkas
Motion 6 LRK Kallelser till SSRK:s utbildningar och andra aktiviteter
Fullmäktige beslöt att tillstyrka motionen
Motion 7 LRK Rasklubbarnas avgift till SSRK
Fullmäktige beslöt att tillstyrka motionen
Motion 8 SSRK Östergötland Garanti vid betalningar till SSRK Prov
Fullmäktige beslöt att tillstyrka motionen
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Motion 9 SSRK Östergötland Ändring av lottningsregler i RoA
Fullmäktige beslöt att tillstyrka motionen
Motion 10 SSRK Östergötland Tillsättande av arbetsgrupp för att utreda det
stora antalet bortlottningar på Retrieverjaktprov B
Fullmäktige beslöt att tillstyrka motionen

§ 22

Övriga frågor
Utdelning av utmärkelser samt avtackningar
Agrias representant, Patricia Nordbäck överlämnade Agrias prischeck på 1000 kr
samt ett hundtäcke till Annelie Odén, ägare till Årets Labrador 2012 SE UCH DK
UCH Trendmaker´s Hard To Beat, som även han var närvarande.
Vice ordföranden Katarina Ramberg delade ut Labradorklubbens Förtjänsttecken till
Jan-Erik Ek, Susanne Rehlin och Thomas Persson. Sekreteraren Monica Damell
Modin delade ut klubbens förtjänsttecken till Katarina Ramberg. Därefter tackade
Katarina Ramberg valberedningen, revisorn Agneta Olofsson, Margot Engström samt
Solveig Gyring för deras arbete genom att dela ut blomstercheckar.
Till sist avtackades de två mötesordförandena samt sekreteraren med
blomstercheckar.

§ 23

Mötets avslutande
Mötesordföranden Lars Ramberg tackade mötesdeltagarna för ett väl
genomfört möte och lämnade över ordförandeklubban till Katarina Ramberg, som
förklarade 2013 års Labradorfullmäktige avslutat.

Monica Damell Modin
Protokollförare

Per Christofferson
Protokolljusterare
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Lars Ramberg
Mötesordförande

Ulrica Samuelsson
Protokolljusterare

