
 

 

Labrador Retrieverklubben i Östergötland 
 
Protokoll fört vid årsmöte 2015-02-22 
 

 

 

Protokollet justerat KSN/ IC/MS 

 

Plats:  ÖKK: s lokal, Linghem 

Närvarande: 38 styck röstberättigade medlemmar deltog i årsmötet. 

 

Ordförande Marie Ahlqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  

§ 1 Justering av röstlängd. 

Röstlängden upplästes och godkändes.  

 

§ 2 Val av ordförande för mötet.  

Till mötesordförande valdes enhälligt Karin Svensson Nygren. 

 

§ 3 Val av sekreterare.  

Till sekreterare valdes Malena Hjelmquist 

 

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare.  

Till justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll och tillika rösträknare, 

valdes Ingela Corander och Marina Söder. 

 

§ 5 Fråga om mötet behörigen utlysts.  

Regionens årsmöte har annonserats i Labradoren nr 4 2014, på hemsidan 

www.ostgotalabben.se, samt ett utskick, det årliga julbrevet till samtliga medlemmar. 

 

§6 Fastställande av dagordningen.  

Dagordningen godkändes och fastställdes med tillägg till §19 Övriga frågor, rörande 

suppleant till LRK FM. 

 

§ 7 Föredragning verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och 

resultaträkning.  

Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom och det konstaterades att klubben har 

haft ett rikt utbud på kurser och prov. Årsbokslutet med resultat- och balansräkning 

redovisades av kassören Leif Johansson med bistånd av ordförande Marie Ahlqvist. 

 

§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande balans- och 

resultaträkning.  

Ann-Marie Stamfeldt, revisor, läste upp revisionsberättelsen . 

Bokslutet samt resultat- och balansräkningen fastställdes. 

Bokslutet godkändes, beslutades att uppkommen förlust balanseras i ny räkning. 

 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. 
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§ 10 Styrelsens förslag till Verksamhetsplan. 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan föredrogs av Marie Ahlqvist och godkändes 

efter ett tillägg att Labradorklubben ansvarar för Gusumprovet Ökl i april. 

 

§ 11 Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och 

övriga funktionärer.  

Beslutades att reseersättningen skall utgå enligt lägsta statliga norm för närvarande 

18.50 , traktamenten utbetalas ej. 

 

§ 12 Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.  

Kassören, Leif Johansson, föredrog styrelsens förslag till budget för kommande 

verksamhetsår. Föreslagen budget diskuterades, analyserades, fastställdes och 

godkändes av årsmötet. 

 

§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter samt 

suppleanternas tjänstgöringsordning. 

 

Ordförande Anne-Marie Stamfeldt  Nyval 1 år 

Ord ledamöter Anne Dagbäck Printz  Omval 2 år 

 Birgitta Nilsson  Omval 2 år 

 Bennie Jonasson  Omval 2 år 

 Eva-Britt Sundin  Innehar mandat 

 Rolf Hammarlund  Fyllnadsval 1 år 

 Tommy Gustafsson  Fyllnadsval 1 år 

Suppleanter Per Persson (1:a suppl) Nyval 1 år 

 Anne Halling (2:a suppl) Nyval 1 år 

 

§ 14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter. 

  

Ordinarie Pär Holstenson  Nyval 1 år 

Ordinarie Anne-Marie Petersson  Nyval 1 år 

Suppleant Kristina Hollman Wiqvist Omval 1 år 

Suppleant Sonja Mattsson  Omval 1 år  

 

§ 15 Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande.  

Förelåg 4 namnförslag, varvid sluten omröstning hölls. 37 röster avlämnades och 

resulterade i följande. 

Annika Ingemarsdotter Skoogenäs  Omval 1 år, sammankallande 

Malena Hjelmquist   Nyval 1 år 

Marie Järfalk   Nyval 1 år 

 

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

Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-15. 
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§ 17 Behandling av frågor som senast den 1 december anmälts till styrelsen eller 

av denna underställts mötet.  

Inga frågor fanns anmälda. 

 

§ 18 Motioner till LRK/FM  

Genomgicks 5 motioner lagda till Labradorfullmäktige. 

Motion 1 angående att lägga ner projekt om ett s.k. Grundprov. 

Mötet beslutade att tillstyrka motionen.  

Motion 2 angående att avbryta arbetet med Grundprovet. 

Mötet beslutade att tillstyrka motionen. 

Motion 3 angående förslag om att få titeln SE.U.CH. 

Mötet beslutade att lägga ner rösten. 

Motion 4 angående förslag om att få titeln SE.U.CH och SE.J.CH. 

Mötet beslutade att lägga ner rösten. 

Motion 5 angående förslag om reglerna för Labradormästerskapen. 

Mötet beslutade att avslå motionen. 

 

Motioner till SSRK 

Genomgicks 10 motioner lagda till SSRK fullmäktige. 

Motion 1 angående att upplösa Svenska Spaniel och Retrieverklubben. 

Mötet beslutade att tillstyrka motionen. 

Motion 2 angående att upplösa Svenska Spaniel och Retrieverklubben. 

Mötet beslutade att tillstyrka motionen. 

Motion 3 angående suppleant till valberedningen samt ändring av mandattiden. 

Mötet beslutade att tillstyrka motionen. 

Motion 4 rasklubbsavgiften endast beräknas på fullbetalande medlemmar. 

Mötet beslutade att tillstyrka motionen. 

Motion 5 att mandatfördelningen vid SSRK:s fullmäktige ändras till 50/50 mellan 

avdelningar och rasklubbar.  

Mötet beslutade att tillstyrka motionen. 

Motion 6 att Working Test blir officiell tävlingsform och stambokförs. 

Mötet beslutade att avslå motionen. 

Motion 7 att retrieverjaktprov för elit ska kunna arrangeras hela provsäsongen. 

Mötet beslutade att tillstyrka motionen. 

Motion 8 att provledare och kommissarie som tjänstgör ska beredas tillfälle till start 

lika många gånger som de tjänstgjort, dock max 3 gånger. 

Mötet beslutade att tillstryka motionen. 

Motion 9 att funktionärer skall beredas plats vid 1 tillfälle som arrangeras av egna 

avdelningen/ rasklubben. 

Mötet beslutade att tillstyrka motionen. 

Motion 10 att anordna jaktprov avsedda för funktionärer som tjänstgjort i avdelning 
eller rasklubb under provsäsongen. 

Mötet beslutade att tillstyrka motionen. 
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§ 19 Övriga frågor.  

1:a suppleant till Labradorfullmäktige. 

Återremitterades till nya styrelsen att försöka hitta en kandidat. 

 

§ 20 Mötets avslutande.  

Mötets ordförande Karin Svensson Nygren tackade för förtroendet att få leda årsmötet 

och överlämnade klubban till klubbens nya ordförande Anne-Marie Stamfeldt.  

En vårlig bukett och ett varmt tack överlämnades till Karin Svensson Nygren för 

sedvanligt väl utfört uppdrag att leda klubbens årsmöte. 

Även i år beslutade de avgående ledamöterna, Marie Ahlqvist, Eva Ahlin, Leif 

Johansson, Malena Hjelmquist och Jeanette Nordgren att i stället för blommor att sätta 

in ett bidrag till Labradorfonden ett fint kort med tack hade Marie Ahlqvist gjort till de 

avgående ledamöterna. 

Anne-Marie Stamfeldt tackade alla närvarande för visat intresse och för förtroendet att 

leda LRK Östergötland under kommande verksamhetsår samt förklarade därmed mötet 

avslutat. 

 

Vid protokollet dag som ovan 

 

 

 

………………………………………… ……………………………………….. 

Malena Hjelmquist  Karin Svensson Nygren 

Sekreterare    Mötets Ordförande 

 

 

 

..……………………………………… ……………………………………….. 

Ingela Corander  Marina Söder 

Justeringsman  Justeringsman 


