
Protokoll fört vid Labradorklubben i Östergötlands årsmöte 2014-02-16 
 
Plats: Vikingstads församlingshem i Vikingstad 
Närvarande:  36 röstberättigade medlemmar deltog i årsmötet 
 
Ordförande Marie Ahlqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
  § 1 
Justering av röstlängd  Röstlängden upplästes, fastställdes och godkändes. 
  § 2 
Val av ordförande för  Till mötesordförande valdes enhälligt Karin Svensson Nygren. 
mötet  
  § 3 
Val av sekreterare för Till sekreterare valdes Annika Ingemarsdotter Skoogenäs. 
mötet:   
  § 4 
Val av två justerare Till justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll  
tillika rösträknare och tillika rösträknare, valdes Gizella Holstenson och Anne-Marie 

Pettersson. 
  § 5 
Fråga om mötet be- Regionens årsmöte har annonserats i Labradoren, på hemsidan,  
hörigen utlysts på Facebook samt i ett utskick, det årliga julbrevet, till samtliga 

medlemmar. 
  § 6 
Fastställande av dag-- Dagordningen godkändes och fastställdes.  
ordning  
  § 7 
Föredragning verksam- Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp.  
hetsberättelse, årsbok- Tack framfördes till styrelsen för ett rikt utbud av kurser 
slut med balans- och och aktiviteter samt till alla deltagare. Årsbokslutet med resultat- 
resultaträkning och balansräkning redovisades av kassören Malena Hjelmquist, 

som även svarade på frågor och förklarade siffrorna med benäget 
bistånd av ordförande.  

  § 8  
Föredragning av reviso- Anne-Marie Stamfeldt, revisor, läste upp revisionsberättelsen 
rernas berättelse samt Bokslutet samt resultat- och balansräkningen fastställdes 
fastställande av balans- Bokslutet godkändes, beslutades att uppkommen vinst balanseras  
och resultaträkning i ny räkning. 
  § 9 
Fråga om ansvarsfri- Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. 
het för styrelsen 
  § 10 
Styrelsens förslag till Styrelsens förslag till verksamhetsplan föredrogs av Marie Ahlqvist 
Verksamhetsplan och godkändes. Diskuterades ang betalning eller ej vid samträning 

då man tagit en symbolisk avgift pga att klubbens rekvisita använts 
 Mötet rekommenderade styrelsen att se över frågan. 
  § 11 
Fastställande av rese- Beslutades att reseersättning skall utgå enligt lägsta statliga norm 
ersättning och traktamen- fn kr 18:50/mil, traktamenten utbetalas ej. 
ten för styrelsen, reviso- Reseersättning för kommissarie /provledare utgår enligt ovan. 
rer och övriga funktionä Reseersättning för styrelseledamöter och kursledare vid aktivitet 
rer Beslutades att höja reseersättningen från nuv kr 11/mil till kr 18:50 

även för funktionärer i likhet med ovanstående ersättningar. 
   
 



  § 12 
Styrelsens förslag till Kassören, Malena Hjelmquist, föredrog styrelsens förslag till  
budget för kommande budget för kommande verksamhetsår. Föreslagen budget disku- 
verksamhetsår terades, analyserades, fastställdes och godkändes av årsmötet. 
  § 13 
Val av ordförande Ordförande Marie Ahlqvist Omval 1 år 
ordinarie ledamöter Ord ledamöter   
och suppleanter samt  Anne Dagbäck Printz Innehar mandat 
suppleanternas tjänst-  Malena Hjelmquist Innehar mandat 
göringsordning:  Jeanette Nordgren  Omval 2 år 
  Leif Johansson Nyval 2 år 
  Eva-Britt Sundin  Nyval 2 år 
  Birgitta Nilsson Fyllnadsval 1 år 
 Suppleanter Eva Ahlin Nyval 1 år 
  Bennie Jonasson Nyval 1 år 
 Med tjänstgöringsordning enligt följande: 

1: Eva Ahlin 2: Bennie Jonasson 
 

  § 14 
Val av två revisorer Ordinarie  Rolf Hammarlund Omval 1 år 
och två revisor- Ordinarie  Anne-Marie Stamfeldt Omval 1 år 
suppleanter Suppleant  Kristina Hollman Wiqvist Omval 1 år 
 Suppleant  Sonja Mattsson Omval 1 år 
    
  § 15 
Val av valberedning Förelåg 4 namnförslag, varvid sluten omröstning hölls. 
om tre personer 32 röster avlämnades och resulterade i följande: 
varav en samman- Gizella Holstenson Omval   1 år 
kallande Annika Ingemarsdotter Skoogenäs  Nyval     1 år  
 Inga-Lill Törnberg, sammankallande Nyval     1 år 
  § 16 
Beslut om omedelbar Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-15. 
justering av punkterna 
13 – 15   
  § 17 
Behandling av frågor Inga frågor finns anmälda. 
som senast 1 dec an- 
mälts till styrelsen eller 
av denna underställts 
mötet 
  § 18:a 
Motioner till LRK/FM: Genomgicks 4 motioner lagda till Labradorfullmäktige. 
 Motion 1 ang Namnändring av klass vid LM 
 Mötet beslutade att tillstyrka motionen med föreslag Nybörjarklass 
 Motion 2 ang Utställningsklasser 
 Mötet beslutade att tillstyrka motionen. 
 Motion 3 ang Förtydligande av reglerna för Labradormästerskapets 

Working Test 
 Mötet beslutade att avslå motionen. 
 Motion 4 ang yrkande att arrangerande klubb vid jaktprov skall 

beredas minst 60 % av möjliga starter vid provtillfället. 
 Mötet beslutade att bifalla motionen. 
  § 18:b 
Återremitterad motion Motion till FM 2012 från LRK Östergötland föreslogs av styrelsen 

att återremitteras, vilket tillstyrktes av mötet. 



  § 18:c 
Grundprovet: Marie Ahlqvist föredrog och förklarade den pågående utredningen 

om HS:s förslag att ersätta det nuvarande anlagsprovet till ett sk 
Grundprov. En mycket livlig diskussion uppstod, varefter mötet på 
det bestämdaste med stark markering, tog avstånd från förslaget 
och avslog därmed remissen. 

  § 19 
Övriga frågor: Marie Ahlqvist och Karin Svensson Nygren representerade LRK 

Östergötland vid 2013 års FM och lämnade en redogörelse 
därifrån. 

 Önskemål framfördes om att förlägga träningsjaktprov och 
särskilda prov även på helger, vilket följdes av diskussioner och 
förklaringar  

 Hemsidan är nu äntligen omarbetad och helt nyligen sjösatt. Den 
har fått en modern touch. är lättnavigerad och enkel att hålla upp-
daterad med aktuell information. De som främst jobbat med detta 
projekt är framför allt Bennie Jonasson, Timmy Pettersson och 
med bistånd av Marie Ahlqvist.  

  § 20 
Mötets avslutande Mötets ordförande Karin Svensson Nygren tackade för förtroendet 

att få leda årsmötet och överlämnade klubban till klubbens 
omvalda ordförande Marie Ahlqvist. 

 En stilig blombukett och ett varmt tack överlämnades till Karin 
Svensson Nygren för sedvanligt väl utfört uppdrag att leda 
klubbens årsmöte. 

 Istället för blommor till avgående ledamöterna, Carina Ström, Berit 
Mellqvist och Annika Ingemarsdotter Skoogenäs, har styrelsen vid 
tidigare tillfälle beslutat att sätta in ett bidrag till Labradorfonden. 
Marie Ahlqvist tackade alla närvarande för visat intresse och för 
förtroendet att få leda LRK Östergötland under det kommande 
verksamhetsåret samt förklarade därmed mötet avslutat. 

     
 
Vid protokollet dag som ovan 
 
 
 
 
………………………………………… ………………………………………………….. 
Annika Ingemarsdotter Skoogenäs Karin Svensson Nygren 
Sekreterare  Mötets Ordförande 
 
 
 
 
………………………………………….. …………………………………………………… 
Gizella Holstensson  Anne-Marie Pettersson 
Justeringsman  Justeringsman 


