    

SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN

PROTOKOLL
2012-05-12 – 13
§§ 1 – 43

Protokoll fört vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens, SSRKs
ordinarie fullmäktigemöte 2012-05-12 – 13, Tammsvik, Upplands-Bro.

Parentation hålles med anledning av att följande medlemmar har under 2011 avlidit, Göran Hermelin,
Arnfinn Hävaker, Björn Nordén, Gert Steinick och Lilian Öhrström.

§1
Fullmäktigemötets öppnande
Svenska Spaniel och Retrieverklubbens ordförande Jan Wiberg hälsar hedersmedlemmar,
fullmäktigeledamöter och övriga deltagare välkomna och förklarar 2012 års ordinarie fullmäktiges
sammanträde öppnat.
§2
Fastställande av röstlängden
Röstlängden justeras, närvarande 50 fullmäktigeledamöter samt övriga deltagare är förtecknade i
bilaga § 2, FM 2012.
§3
Val av fullmäktiges presidium
Föreligger förslag från valberedningen att utse Bengt Norrving till fullmäktiges ordförande samt Hans
Forsell till fullmäktiges vice ordförande.
Fullmäktige beslutar
att utse Bengt Norrving till fullmäktiges ordförande samt Hans Forsell till fullmäktiges vice ordförande.
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§4
Fullmäktiges sekreterare
Meddelas att huvudstyrelsen utsett Tommy Winberg till fullmäktiges sekreterare.
§5
Val av justerare etc.
Föreligger förslag att utse Annika Stjärneving och Maria Ahlbert till justerare, tillika rösträknare.
Fullmäktige beslutar
att utse Annika Stjärneving och Maria Ahlbert till justerare, tillika rösträknare.
§6
Närvaro och yttranderätt
Meddelas att enligt SSRKs stadgar, § 7, mom 6, har varje medlem rätt att närvara vid fullmäktigemötet
samt att yttra sig. Att deltaga i beslut äger endast delegat rätt att göra.
Fullmäktige beslutar
att lägga meddelandet till handlingarna.
§7
Fullmäktigemötets sammankallande
Tid och plats för 2012 års fullmäktigemöte har offentliggjorts i Apportören nummer 4/2011 och 1/2012.
Fullmäktiges ledamöter har genom kallelse och övriga handlingar, utsänd 2012-04-17, kallats till
ordinarie fullmäktigemöte.
Dessutom har en allmän inbjudan ställd till avdelningar och rasklubbar skickats 2012-02-10.
Fullmäktige beslutar
att fullmäktigemötet har stadgeenligt sammankallats.
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§8
Dagordning
Föreligger av huvudstyrelsen upprättat förslag till dagordning.
Fullmäktige beslutar
att fastställa dagordningen.
§9
Val av tre personer för förberedande av val till valberedning
Föreligger förslag att utse Bert Johansson, Mats Närling, Bengt Gustafsson och Lars Johnsson att
förbereda val till valberedning.
Föreligger avsägelse från Lars Johnsson.
Fullmäktige beslutar
att utse Bert Johansson, Mats Närling och Bengt Gustafsson att förbereda val till valberedning.
§ 10
Verksamhetsberättelse, samt årsbokslut med balans- och resultaträkning för 2010
Fullmäktiges ordförande redovisar verksamhetsberättelsens rubriker och en genomgång görs sida för
sida.
Anförande hålles av Owe Rindstrand som konstaterar att det i verksamhetsberättelsen inte görs någon
redovisning från kennelfullmäktige 2011 samt vilka delegater som representerade SSRK.
Annika Thunfors, huvudstyrelsen, redogör för behandlingen av SSRKs motion om seriös hundavel som
kennelfullmäktige besvarade.
Följande representerade SSRK vid kennelfullmäktige; Jan Wiberg, Torbjörn Augustinsson, Tommy
Winberg, Annika Thunfors, Björn Bjuggren och Agneta Olofsson. Vid omröstning utnyttjades två
fullmakter.
Anförande hålls av Gunnar Petersson som lämnar allmänna synpunkter på verksamhetsberättelsen och
saknar en genomarbetning och analys av verksamheten.
Anförande hålls av Marita Björling som i verksamhetsberättelsen saknar redovisning beträffande
Apportören.
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Vidare görs inlägg av Lars Johnsson, Willy Gustafsson, Elisabeth Sahlin, Sven Ludvigsson, Bitte
Sjöblom, huvudstyrelsen, Jan Grunning och Annika Stjärneving.
Annika Thunfors, huvudstyrelsens avelsansvarig, redovisar SSRKs arbete med avelsfrågor.
Därefter redogör kassören Agneta Olofsson, huvudstyrelsen, för balans- och resultaträkningen för 2011.
Med anledning av föredragningen av balans- och resultaträkningen görs inlägg av Marita Björling som
efterlyser jämförelsetal vid föregående års fullmäktigemöte presenterad budget, för verksamhetsåret
2011.
I övrigt görs inlägg av Marie Ahlqvist, Sören Swärdh, huvudstyrelsen, Jan Wiberg, huvudstyrelsen, Leif
Gustafsson, Elisabeth Sahlin, Kjell Bräster och Bengt Djurberg.
Efter överläggning beslutar fullmäktige
att med beaktande av de rättelser och förtydliganden som gjorts, med godkännande lägga
huvudstyrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut med balans- och resultaträkning för 2011 till
handlingarna.
§ 11
Revisorernas berättelse
Fullmäktiges ordförande föredrar revisorernas berättelse.
Revisorerna tillstyrker att huvudstyrelsen beviljas ansvarfrihet för räkenskapsåret 2011.
Fullmäktige beslutar
att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
§ 12
Fastställande av balans- och resultaträkning för 2011 samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller förlust
Föreligger förslag från huvudstyrelsen att fullmäktige fastställer av huvudstyrelsen upprättad och av
revisorerna påtecknad balans- och resultaträkning per 2011-12-31 och att i densamma uppkommen
förlust med 52.148 kronor balanseras i ny räkning.
Fullmäktige beslutar
att fastställa av huvudstyrelsen upprättad och av revisorerna påtecknad balans- och resultaträkning per
2011-12-31och att i densamma uppkommen förlust med 52.148 kronor balanseras i ny räkning.
4(19) Justerandes signatur
⎪

  

⎪

⎪

⎪

    

§ 13
Anmälan av huvudstyrelsens beslut om revidering av statuterna för SSRKs ungdomsstipendium
Anmäles huvudstyrelsens beslut att ändra åldersgränsen för sökanden till ungdomsstipendiet enligt
följande: ”Stipendiet utlyses årligen och utdelas till SSRK-medlem som vid tidpunkten för ansökan inte
fyllt 26 år”.
Bakgrunden till ändringen är att Kennelfullmäktige har fastställt övre ålder för ungdomsmedlem till
26 år.
Fullmäktige beslutar
att med godkännande lägga anmälan till handlingarna.
§ 14
Rapport angående huvudstyrelsens arbete med funktions- och mentalbeskrivning för retriever
Sverker Haraldsson redogör för huvudstyrelsens arbete med Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)
Inom alla jakthundsraser är hundens funktionella arbetsförmåga en grundläggande aspekt i ett
framgångsrikt avelsarbete. Därför har man under många generationer använt olika former av jaktprov
till ledning för avelsarbetet. Inom de jakthundsraser, där en större andel av populationen inte används i
eller tränas för jakt, kommer en majoritet av hundarna ej att prövas i jaktprov. SSRK och dess
rasklubbar på retrieversidan inledde därför 2006 efter ett Fullmäktige-beslut arbetet med att ta fram ett
komplement till de traditionella jaktproven - Funktionsbeskrivning Retriever.
Med hjälp av FB-R ökar möjligheten att en större andel av populationen ska kunna beskrivas – inom
egenskaper som utmärker en apportör, i tidig ålder, i hela kullar, och även om de inte tränats för jakt.
Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) ska därmed ge en bredare bas för arbetet med att stärka och
bevara apportörens egenskaper i kommande generationer.
Arbetet med FB-R tog ny fart under vintern 2011. Vid ett uppstartsmöte i januari 2012 bildades en ny
arbetsgrupp under ledning av Sverker Haraldsson och med representanter från samtliga retrieverraser.
Denna arbetsgrupp har under våren färdigställt det tänkta regelverket, samt Råd och Anvisningar för
FB-R. Under sommaren kommer arbetet att fortsätta och en första utbildning av beskrivare och
testledare planeras till augusti 2012.
Fullmäktige beslutar
att med godkännande lägga den muntliga rapporten till handlingarna.
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§ 15
Rapport angående huvudstyrelsens arbete med egenskapsprotokoll
Bitte Sjöblom, huvudstyrelsen, föredrar rapporten.
Sedan SSRKs fullmäktigemöte 2005 har egenskapsprotokollet diskuterats för utvärdering och
modifiering.
Ett utkast till ett utvecklat egenskapsprotokoll presenterades. Det nya egenskapsprotokollet prövas
parallellt med det befintliga retrieverprotokollet under en period. Under den perioden görs nödvändiga
revideringar och korrigeringar. En statusrapport lämnas vid SSRKs fullmäktige 2013.
Inlägg görs av Willy Gustafsson, Gunnar Petersson, Marita Björling och Lars Johnsson.
Fullmäktige beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 16
Huvudstyrelsens förslag till stadgar för SSRK-organisationen
Torbjörn Augustinsson, huvudstyrelsen, föredrar huvudstyrelsens förslag till stadgar för SSRKorganisationen.
Mot bakgrund av remissinstansernas svar finner huvudstyrelsen att det inte finns stöd för att införa
verksamhetsklubbar. Däremot finns ett stort stöd för att fullmäktige ska sammanträda vartannat år och
att det år som fullmäktige inte sammanträder genomförs ett representantskapsmöte där representanter
från avdelningar och rasklubbar träffas för överläggningar med huvudstyrelsen. Huvudstyrelsen har
därför tagit fram ett förslag till nya stadgar som innebär förändringar beträffande fullmäktigemöte
vartannat år.
Det finns inga entydiga svar från remissinstanserna beträffande beräkning av antalet delegater till
SSRKs fullmäktige. Huvudstyrelsen har därför valt att förslaget om ordinarie medlemskap som grund
för deltagande i officiella verksamheter samt beräkning för delegater till SSRKs fullmäktige kvarstår i
enlighet med det ursprungliga förslaget.
Införande av begreppet ordinarie medlemskap är också ett sätt att införa ett samlat medlemskap. I ett
ordinarie medlemskap ingår det att man är medlem i SSRK centralt. Det centrala medlemskapet skall
kombineras med ett medlemskap i avdelning och/eller en eller flera rasklubbar. Medlemskap i avdelning
innebär att man är medlem i den avdelning som omfattar ens bostadsort. SSRKs fullmäktige fastställer
den centrala avgiften samt avgift som ska tillfalla avdelning och respektive rasklubbs
klubbmöte/fullmäktige fastställer rasklubbens avgifter.
Ett mycket starkt skäl till detta är att det i framtiden krävs att fler är med och finansierar
kvalitetssäkringen av SSRKs samtliga verksamheter. Förändringar som succesivt sker genom
förordningar och lagstiftning beträffande den djurhållande verksamheten kommer att kräva en
6(19) Justerandes signatur
⎪

  

⎪

⎪

⎪

    

omfattande utbildningsverksamhet för SSRKs funktionärer på alla nivåer. För detta kommer det att
krävas en kompetent och samlad organisation.
Förslaget innehåller också ett tydliggörande för avdelningarnas ansvar för samordning av officiella
verksamheter inom sitt geografiska område.
Anförande hålls av Gunnar Petersson som tillstyrker huvudstyrelsens förslag till stadgar. Det krävs
emellertid vissa redaktionella förändringar, till exempel ”officiell verksamhet” bör vara officiella provoch utställningar eller stambokförd verksamhet.
Anförande hålls av Ann-Christin Johansson som avstyrker huvudstyrelsens förslag till stadgar.
Anförande hålls av Björn Bjuggren som yrkar återremitterar ärendet med följande motivering: Redovisa
konsekvens för rasklubbarna vad gäller mandatfördelning till SSRKs fullmäktige enligt förslaget. Är
inte alla rasklubbsmedlemmar underlag för mandat till SSRKs fullmäktige ska de ej heller vara underlag
till SSRKs mandat till SKKs fullmäktige. Uppdraget var att i samma anda som fanns i förslaget 2011,
arbeta vidare.
Anförande hålls av Bengt Djurberg som yrkar bifall till huvudstyrelsens förslag till stadgar.
Anförande hålls av Lars Ramberg som yrkar avslag på huvudstyrelsens förslag till stadgar.
Inlägg görs av Marita Björling, Tina Johansson, Elisabeth Sahlin, Lilian Jonsson, Jan Grunning, Owe
Rindstrand, Kjell Bräster, Christina Drottsgård och Göran Lundgren.
Beslutsgång.
Fullmäktiges ordförande ställer följande propositionsordning avslag eller bifall till återremiss på
huvudstyrelsen förslag till stadgar, vinner återremiss ska ärendet inte avgöras vid pågående fullmäktige.
Omröstningen sker genom en försöksvotering medels handuppräckning av röstkort vilket visar en stor
övervikt av bifall till återremiss.
Fullmäktige har således beslutat
att återremittera huvudstyrelsens förslag till stadgar för SSRK-organisationen för fortsatt beredning.
§ 17
Huvudstyrelsens förslag angående exteriörbeskrivning, retriever
Sören Swärdh, huvudstyrelsen, föredrar ärendet.
För att starta i elitklass på A och B prov enligt svenska provbestämmelser, krävs att hunden är utställd
eller exteriörbeskriven. Då detta krav syftar till att dokumentera vår svenska retrieverpopulation ser
SSRK ingen anledning att påtvinga ägare till hundar som är utlandsägda detta krav.
Huvudstyrelsen föreslår därför fullmäktige besluta att hos Svenska Kennelklubben hemställa om att
bortse från kravet på exteriörbeskrivning för start i elitklass på A och B prov för utlandsägda hundar.
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Fullmäktige beslutar
att hos Svenska Kennelklubben hemställa om att bortse från kravet på exteriörbeskrivning för start i
elitklass på A och B prov för utlandsägda hundar
att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
§ 18
Huvudstyrelsens förslag till hedersmedlemmar
Jan Wiberg, huvudstyrelsen föredrar huvudstyrelsens förslag.
Huvudstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att kalla Agneta Olofsson till hedersmedlem i SSRK med
följande motivering:
Agneta blev labradorägare i slutet av 70-talet och blev aktiv i mitten av 80-talet i sektionen i Härnösand.
Det dröjde inte länge förrän hon blev kassör i dess styrelse och sedan var steget inte långt till samma
syssla i Nedre Norra avdelningen. Hon innehade posten vid avdelningens upphörande/delning 1990 och
klev direkt in i avknoppningen, den nybildade Västernorrlands avdelning. Agneta var således med om
att lägga ner en mycket stor avdelning och att delta i uppbyggandet av en ny, vilket innebar en grannlaga
uppgift att hålla ordning på ekonomin i själva processen runt det hela.
Med den lojalitet och pliktkänsla som alltid utmärkt Agneta, har uppdragen blivit många och omfattande
under åren. I första hand är Agneta kassören med stort K, alltid noggrann, alltid sparsam, och med
perfektion i sitt arbete. Kassörskapet i Västernorrlands avdelning övergick till att omfatta samma syssla
även i huvudstyrelsen, år 1996. Men hon lämnade inte Västernorrland för det,,, inte heller sitt uppdrag i
Härnösandsektionen. Det blev en ny slags ekonomisk redovisning i huvudstyrelsen, som man dittills inte
varit van vid – korrekta och fullödiga rapporter på styrelsens samtliga möten, ofta med grafiska staplar
och kurvor på overhead så alla skulle se och förstå. Och alla såg och förstod!
Agneta var huvudstyrelsen trogen fram till 2006, då hon avsade sig vidare styrelseuppdrag och blev
istället revisor för SSRK, under ett år. Men inför fullmäktigemötet 2008 lät hon sig övertalas att ställa
sig till förfogande igen ”men bara ett enda år!” men har stannat kvar till i år, 2012.
Totalt har Agneta varit kassör i SSRKs huvudstyrelse under en 16-årsperiod med ett avhopp på två år.
Samtidigt har hon innehaft förtroendeuppdrag på hemmaplan, mestadels som kassör. Som revisor i
centrala Labradorklubben har hon verkat under många år och även en kort period i Welsh
springerspanielklubben. Inom centrala SSRK har Agneta under många år skött radannonserna i
Apportören och även varit ansvarig för redovisning av resultat och prislistor av jaktprov.
Agneta tillhör den där udda kategorin medlemmar som nästan inte finns… hon har inte fastnat i pengar
och bokföring utan erbjuder sina tjänster inom alla områden i SSRK som behöver henne som funktionär
– jaktprov, viltspår, utställningar, kursverksamhet, styrelsearbeten… och äntligen har hon nu fått en
labrador som börjat visa vägen mot nya hägrande mål – framgång på prov som hundförare.
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Vidare föreslår huvudstyrelsen fullmäktige besluta att kalla Jörgen Norrblom till hedersmedlem i SSRK
med följande motivering:
Jörgen har sedan i slutet av 1990 talet och t.o.m. hösten 2011 skött och uppdaterat SSRKs hemsida.
Jörgen avsade sig hemsidan redan 2009, men av olika skäl kom överlämnandet att dröja till hösten 2011,
varvid Jörgen tålmodigt fortsatt att under tiden uppdatera sidan. Vi hann avtacka honom ett antal gånger
under de sista åren, men han var alltid beredd att lojalt träda in när det inte blev som planerat på helt
ideell basis.
Jörgen har också skapat rasdata.nu, en site som kom innan SKKs aveldata var helt utvecklad och där
rasdatauppgifterna bearbetas och visas på ett annat, mer sammanhållet sätt än i SKKs rasdatabank.
Rasdata.nu användes och används också av rasklubbarna som hämtar underlag för statistik och annat,
bland annat för RAS-dokumenten. Den här siten skapades ursprungligen på privat initiativ tillsammans
med labradorklubben och så småningom kom SSRKs alla rasklubbar att finnas med.
Numera görs detta som ett uppdrag från SSRK och omfattar alla ingående raser i SSRK och vi hoppas
naturligtvis att Jörgen fortsätter med det länge ännu.
Civilt arbetar Jörgen i databranschen, bl.a. med just programmering och hushållet delas med hustrun
Anita som är jaktprovsdomare. Tillsammans driver de Thorsvi kennel, en liten uppfödning av främst
labradorer med jaktlig inriktning.
Han har också under en lång räcka av år varit medarrangör och provledare vid retrieverprov, främst vid
Brunnsholmsprovet.
Jörgen hör till de oerhört lojala och sociala personer, som alltid stått till tjänst när han blivit ombedd och
kan. Jörgen är hedersmedlem i Labrador retrieverklubben.
Fullmäktige beslutar
att kalla Agneta Olofsson och Jörgen Norrblom till hedersmedlemmar i Svenska Spaniel och
Retrieverklubben.

§ 19
Ansvarsfrihet 2011
Föreligger förslag från revisorerna att bifalla ansvarsfrihet för huvudstyrelsens ledamöter för SSRKs
förvaltning 2011.
Fullmäktige beslutar
att bevilja huvudstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.
Beslutet var enhälligt.
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§ 20
Fastställande av röstlängden
Röstlängden justeras, närvarande 51 fullmäktigeledamöter samt övriga deltagare är förtecknade i
bilaga § 2, FM 2012.
§ 21
Val av ordförande i huvudstyrelsen, SSRKs ordförande
Marita Björling, valberedningen föredrar valberedningens förslag till omval av Jan Wiberg till
huvudstyrelsens ordförande för en tid av ett år.
Bengt Djurberg nominerar Ulf Göranzon till ordförande i huvudstyrelsen.
Lars Johnsson presenterar Ulf Göranzon.
Anförande hålls av Torbjörn Augustinsson som förordar Jan Wiberg.
Nomineringen förklaras avslutad.
Föreligger förslag om sluten omröstning.
Omröstningen sker genom röstsedel som avlämnas efter upprop.
Omröstningen utfaller så att Jan Wiberg erhåller 19 röster och Ulf Göranzon erhåller 32 röster.
Fullmäktige har således beslutat
att utse Ulf Göranzon till huvudstyrelsens ordförande, SSRKs ordförande, för en tid av ett år.
§ 22
Avsägelse av uppdrag
Föreligger avsägelse från Bert Nilsson, som har mandat till 2013 som ledamot i huvudstyrelsen och
Sören Swärdh som av valberedningen föreslås till omval på två år som ledamot i huvudstyrelsen.
Fullmäktige beslutar
att med godkännande lägga avsägelserna till handlingarna.

10(19) Justerandes signatur
⎪

  

⎪

⎪

⎪

    

§ 23
Övriga val
Fullmäktige beslutar
att bordlägga övriga val till söndagen den 13 maj 2012.

§ 24
Revidering av verksamhetsplan och rambudget för 2012
Föreligger huvudstyrelsens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget för 2012.
Anförande hålls av Gunnar Petersson, Björn Bjuggren, Leif Gustafsson, Sven Ludvigsson, Marie
Ahlqvist och Torbjörn Augustinsson, huvudstyrelsen.
Anförande hålls av Leif Gustafsson som yrkar att huvudstyrelsens förslag till intäkt för sponsring på
300.000 kronor ändras till 100.000 kronor.
Jan Grunning yrkar avslag på Leif Gustafsson förslag.
Beslutsgång.
Fullmäktiges ordförande ställer proposition på huvudstyrelsens förslag på intäkt för sponsring på
300.000 kronor mot Leif Gustafsson förslag till intäkt på 100.000 kronor och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med huvudstyrelsens förslag.
I övrigt beslutar fullmäktige
att fastställa huvudstyrelsens förslag till reviderad verksamhetsplan för 2012
att fastställa huvudstyrelsens förslag till reviderad intäktsbudget till 4.284.000 kronor och en
kostnadsbudget till 4.448.000 kronor för 2012.
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§ 25
Avgifter 2013
Huvudstyrelsens sekreterare föredrar förslag till avgifter för 2013.
Det utskickade förslaget till avgifter bygger på att förslaget till nya stadgar skulle beslutas av
fullmäktige och träda i kraft 2013-01-01. I detta förslag är avgiftskonstruktionen helt annorlunda och
innehåller ingen så kallad rasklubbsavgift.
Föreligger därför ett av huvudstyrelsen reviderat förslag till avgifter för 2013 vilket innebär att
fullbetalande medlem betalar 350 kronor, varav 40 kronor går till avdelning, familjemedlem betalar 150
kronor, varav 100 kronor går till avdelning, uppfödare som anmäler valpköpare som ny medlem betalar
150 kronor, utlandsboende medlem betalar 450 kronor och rasklubbsavgift 10 kronor per medlem i
rasklubb.
Anförande hålls av Owe Rindstrand som yrkar avslag på huvudstyrelsens förslag till en höjning av
rasklubbsavgiften från 6 kronor till 10 kronor.
Anförande hålls av Ann-Christin Johansson som med instämmande av Owe Rindstrands yrkande.
Anförande hålls av Torbjörn Augustinsson, huvudstyrelsen som redovisar kostnadsläget för SSRK vad
gäller utveckling och utbildning av den stambokförda verksamheten och att det är rimligt att även
rasklubbarna bidrar mer i den kostnadsutvecklingen.
Beslutsgång.
Fullmäktiges ordförande ställer proposition på huvudstyrelsens förslag till rasklubbsavgifter mot detta
ställs avslagsyrkandet och finner att fullmäktige har beslutat enligt huvudstyrelsens förslag.
Fullmäktige har således beslutat
att fastställa huvudstyrelsens reviderade förslag till avgifter att gälla från och med 2013-01-01.
Mot beslutet reserverar sig Owe Rindstrand, Anita Ohlsson, Lars Ramberg, Bo Norling, Marie
Ahlqvist, Margaretha Larsson, Björn Bjuggren, Ingrid Grundström, Eva Sjölinder Hansson, Janne
Gustafsson, Per Johansson, Helena Eriksson, Gunilla Laudon Andersson, Ann-Christin Johansson,
Elisabeth Gunnebo, Stig-Olov Olofsson och Camilla Boqvist.
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§ 26
Verksamhetsplan och rambudget för 2013
Föreligger huvudstyrelsens förslag till verksamhetsplan med rambudget för 2013.
Fullmäktige beslutar
att fastställa huvudstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2013
att fastställa huvudstyrelsens förslag till intäktsbudget till 4.328.500 kronor och en kostnadsbudget till
4.313.000 kronor för 2013.

§ 27
Reseersättningar mm
Föreligger huvudstyrelsens förslag till reseersättningar för styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.
Fullmäktige beslutar
att fastställa följande rese- och traktamentsbestämmelser för styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.
•

vid resa med egen bil lämnas ersättning med lägsta belopp/mil enligt skattemyndighetens
anvisningar,

•

vid resa med tåg lämnas ersättning enligt för dagen lägsta priser, samt vid behov
sovvagnsbiljett och/eller hotellrum

•

för avlägset boende ledamöter må kostnadsjämförelser göras mellan kostnader för bil/tåg och
ordinarie flyg

§ 28
Ajournering
Fullmäktige beslutar
att ajournera fullmäktiges sammanträde till söndagen den 13 maj 2012 klockan 09.00.

13(19) Justerandes signatur
⎪

  

⎪

⎪

⎪

    

§ 29
Återupptagande av fullmäktiges sammanträde
Fullmäktige beslutar
att återuppta förhandlingarna.
§ 30
Presentation av SSRKs ordförande
SSRKs ordförande Ulf Göranzon gör en kort presentation av sig själv.
§ 31
Fastställande av röstlängden
Röstlängden justeras, närvarande 51 fullmäktigeledamöter samt övriga deltagare är förtecknade i
bilaga § 2, FM 2012.
§ 32
Val av ledamöter i huvudstyrelsen
Marita Björling, valberedningen, föredrar valberedningens förslag till omval av Tommy Winberg, nyval
av Bengt-Göran Landin, Maria Köhlström och Carl-Henrik Wigert till ledamöter i huvudstyrelsen för en
tid av två år samt fyllnadsval och nyval av Bitte Sjöblom och Ralf Falkeland till ledamöter i
huvudstyrelsen för en tid av ett år.
Nomineringen förklaras avslutad.
Fullmäktige beslutar
att utse Tommy Winberg, Bengt-Göran Landin, Maria Köhlström och Carl-Henrik Wigert till ledamöter
i huvudstyrelsen för en tid av två år samt Bitte Sjöblom och Ralf Falkeland till ledamöter i
huvudstyrelsen för en tid av ett år.
§ 33
Val av suppleanter i huvudstyrelsen
Marita Björling, valberedningen, föredrar valberedningens förslag till omval av Sverker Haraldsson och
Anna Hallgren samt nyval av Christina Drottsgård och Sara Runesdotter för en tid av ett år.
14(19) Justerandes signatur
⎪

  

⎪

⎪

⎪

    

Nomineringen förklaras avslutad.
Fullmäktige beslutar
att utse Sverker Haraldsson, Anna Hallgren, Christina Drottsgård och Sara Runesdotter till suppleanter i
huvudstyrelsen för en tid av ett år
att suppleanterna tjänstgör enligt följande ordning Sara Runesdotter, Sverker Haraldsson, Christina
Drottsgård och Anna Hallgren.
§ 34
Val av revisorer
Marit Björling, valberedningen, föredrar ärendet.
Valberedningen föreslår nyval av Carina Häggqvist, auktoriserad revisor, PwC och som förtroendevald
revisor, nyval av Anna-Lisa Isaksson till ordinarie revisorer samt nyval av Johan Lindström, godkänd
revisor, PwC samt förtroendevald revisorssuppleant omval av Agneta Hammarstedt till
revisorssuppleanter för en tid av ett år.
Fullmäktige beslutar
att utse Carina Häggqvist och Anna-Lisa Isaksson till ordinarie revisorer för en tid av ett år
att utse Johan Lindström och Agneta Hammarstedt till revisorssuppleanter för en tid av ett år.
§ 35
Val av valberedning
Bert Johansson, Mats Närling och Bengt Gustafsson har förberett val av valberedning och föreslår Tove
Danielsson och Roger Westerman till ledamöter i valberedningen.
Willy Gustafsson föreslår omval av Marita Björling.
Roger Westerman avstår.
Vidare föreligger förslag att utse Willy Gustafsson till ledamot i valberedningen.
Fullmäktige beslutar
att bordlägga val av valberedning
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§ 36
Motion från Chesapeake bay retrieverklubben som yrkar att SSRKs fullmäktige 2012 beslutar
att införa stambokföring av WD resultat.
Sverker Haraldsson, huvudstyrelsen, föredrar ärendet.
Huvudstyrelsen tillstyrker den aktuella motionen och ålägger rasklubben att inkomma med en
genomförandeplan. Huvudstyrelsen föreslår en prövoperiod om fem år, att utvärderas under
nästkommande låsningsperiod 2012-2017.
Huvudstyrelsen föreslår därför fullmäktige besluta att bifalla motionen.
Anförande hålls av Gunnar Petersson som tillstyrker motionen men menar att det är tydligt att det är
huvudstyrelsen som svarar för att ta fram förslag till regelverk och besluta om genomförande enligt
motionens intentioner.
Anförande hålls av Jan Grunning som tillstyrker motionen.
I övrigt görs inlägg av Kjell Bräster och Lars Johnsson.
Fullmäktige beslutar
att bifalla motionen
att uppdra till huvudstyrelsen att i genomförande av förslagets intentioner beakta de synpunkter
som har framkommit under fullmäktiges behandling av motionen.
§ 37
Motion från Chesapeake bay retrieverklubben yrkar att SSRKs fullmäktige 2012 beslutar
att införa WDQ som merit för kopplat championat
Motionen är återkallad av Chesapeake bay retrieverklubben.
Fullmäktige beslutar
att lägga motionen till handlingarna.
§ 38
Motion från Flat coated retrieverklubben yrkar att SSRKs fullmäktige 2012 beslutar om
revidering av skalorna för egenskapspoäng på SSRKs B-prov
Bitte Sjöblom, huvudstyrelsen föredrar ärendet.

16(19) Justerandes signatur
⎪

  

⎪

⎪

⎪

    

Huvudstyrelsen har tidigare fattat beslut, §§ 131/2007 och 233/2008, om utvärdering som också har
genomförts. Statistisk och kynologisk expertis behöver nu konsulteras. Frågan är aktuell för
huvudstyrelsen och beredning pågår.
Huvudstyrelsen föreslår därför fullmäktige besluta att motionen är besvarad.
Anförande hålls av Camilla Boquist.
Fullmäktige beslutar
att därmed är motionen besvarad.
§ 39
Motion från SSRK Västernorrland som yrkar att SSRKs fullmäktigemöte 2012 beslutar
-att återinföra fullmäktigemöte vartannat år och med representantskapsmöte det år som
fullmäktigemöte inte anordnas.
Huvudstyrelsen finner att motionen överensstämmer med de förslag till nya stadgar som föreläggs
fullmäktige 2012.
Huvudstyrelsen föreslår därför fullmäktige besluta att motionen är besvarad.
Anförande hålls av Gunnar Petersson som yrkar bifall till motionen och att stadgeändringen ska träda i
kraft 2013-01-01.
Beslutsgång.
Fullmäktiges ordförande ställer proposition på bifall eller avslag på motionen och finner att fullmäktige
bifaller motionen.
Eftersom beslut om stadgeändring kräver två tredjedels majoritet för att gälla utan ytterligare läsning
frågar ordföranden om någon är däremot och finner att två ledamöter vill avslå motionen och ingen
avstod från att avge sin röst vilket innebär att 49 ledamöter bifaller motionen.
Stadgarnas krav på två tredjedels majoritet har därför uppnåtts.
Fullmäktige har således beslutat
att bifalla motionen
att ändringen av stadgarna träder i kraft 2013-01-01.
Det antecknas till protokollet att ändringen av stadgarna träder i kraft under förutsättning av SKKs
godkännande.
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§ 40
Motion från SSRK Östergötland som yrkar att SSRKs fullmäktige 2012 beslutar
”om tillsättande av en arbetsgrupp vars uppgift skulle vara att utreda SSRK/Hs arbetsrutiner,… etc”.
Motionen är återkallad av SSRK/Östergötland.
Fullmäktige beslutar
att lägga motionen till handlingarna.
§ 41
Val av valberedning
Återupptar fullmäktige bordlagt ärende § 36 till behandling.
Föreligger förslag att utse Marita Björling för en tid av ett år och Willy Gustafsson för en tid av två år
till ledamöter i valberedningen.
Det antecknas till protokollet att Sofia Bremer har mandat ytterligare ett år.
Fullmäktige beslutar
att utse Marita Björling för en tid av ett år och Willy Gustafsson för en tid av två år till ledamöter i
valberedningen
att utse Marita Björling till sammankallande valberedningen.
§ 42
Justering av genomförda val
Fullmäktige beslutar
att genomförda val samt beslut om tjänstgöringsordning för suppleanter i §§ 21, 33-35 och 42 förklaras
omedelbart justerade.
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§ 43
Avslutning
Fullmäktiges ordförande Bengt Norrving överlämnar fullmäktigemötet till SSRKs ordförande Ulf
Göranzon som tackar fullmäktige för visat förtroende och därefter förklarar 2012 års ordinarie
fullmäktigemöte avslutat.

Tommy Winberg
Sekreterare

Justeras:

Bengt Norrving
Fullmäktiges ordförande

Annika Stjärneving
Justerare

Maria Ahlbert
Justerare
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SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN

Bilaga § 2, FM/2012

FULLMÄKTIGELEDAMÖTER 2012, SSRKs AVDELNINGAR
Bengt Djurberg

Dalarna

Benita Rennes
Mats Närling

Bergslagen
Bergslagen

Willy Gustafsson
Göran Lundgren
Gunnar Petersson
Annika Stjärneving

Västra
Västra
Västra
Västra

Annie Forsgren

Gävleborg

Stig Holmfrid
Maria Sköld

Norrbotten
Norrbotten

Tommy Borg
Camilla Ährlund
Gisela Rosenwall
Roger Westerman
Elisabeth Sahlin
Lars Johnsson

Östra
Östra
Östra
Östra
Östra
Östra

Margareta Sjödin
Tove Danielsson

Västernorrland
Västernorrland

Leif Gustafsson
Maria Ahlbert
Håkan Persson
Jan Alenfall
Hans Follin

Östergötland
Östergötland
Södra
Södra
Södra

Bengt Gustafsson

Värmland

Morgan Thorell
Sven Ludvigsson

Småland
Småland

Ulla Svensson

Jämtland/Härjedalen

Erik Björne

Västerbotten

Erik Bergh §§ 10-43

Gotland

FULLMÄKTIGELEDAMÖTER 2012 SSRKs RASKLUBBAR
Ann-Christin Johansson

Amerikans Cockercirkel

Marie Ahlqvist

Labrador retrieverklubben

Erik Bergh §§ 10-43

Gotland

FULLMÄKTIGELEDAMÖTER 2012 SSRKs RASKLUBBAR
Ann-Christin Johansson

Amerikans Cockercirkel

Marie Ahlqvist
Margaretha Larsson
Lars Ramberg
Bo Norling

Labrador retrieverklubben
Labrador retrieverklubben
Labrador retrieverklubben
Labrador retrieverklubben

Owe Rindstrand
Anita Ohlson
Ingrid Grundström
Eva Sjölinder Hansson

Golden retrieverklubben
Golden retrieverklubben
Golden retrieverklubben
Golden retrieverklubben

Elisabeth Gunnebo
Stig-Olov Olofsson

Cocker spanielklubben
Cocker spanielklubben

Helena Eriksson

Clumber spanielklubben

Janne Gustafsson

Welsh springer spanielklubben

Gunilla Laudon Andersson

Curly coated rertrieverklubben

Karin Karkiainen
Camilla Boquist

Flatcoated retrieverklubben
Flatcoated retrieverklubben

Björn Bjuggren

Nova scotia duck tolling retrieverklubben

Bert Johansson
Kristina Korhonen

Springer spanielklubben
Springer spanielklubben

Jan Grunning

Chesapeake bay retrieverklubben

Tina Johansson

Irl Vspanielkl

Per Johansson

Field spanielklubben

ÖVRIGA DELTAGARE

HUVUDSTYRELSEN

Ledamöter
Jan Wiberg §§ 1-28
Torbjörn Augustinsson
Tommy Winberg
Sören Swärdh
Lena Rollmar §§ 30-43
Berth Nilsson
Bitte Sjöblom
Annika Thunfors
Suppleanter
Agneta Olofsson
Ingela Funck

ordförande
vice ordförande
styrelsesekreterare
retrieverjaktansvarig
exteriöransvarig
viltspårsansvarig
utbioldningsansvarig
avelsansvarig

Kristina Korhonen

Springer spanielklubben

Jan Grunning

Chesapeake bay retrieverklubben

Tina Johansson

Irl Vspanielkl

Per Johansson

Field spanielklubben

ÖVRIGA DELTAGARE

HUVUDSTYRELSEN

Ledamöter
Jan Wiberg §§ 1-28
Torbjörn Augustinsson
Tommy Winberg
Sören Swärdh
Lena Rollmar §§ 30-43
Berth Nilsson
Bitte Sjöblom
Annika Thunfors

ordförande
vice ordförande
styrelsesekreterare
retrieverjaktansvarig
exteriöransvarig
viltspårsansvarig
utbioldningsansvarig
avelsansvarig

Suppleanter
Agneta Olofsson
Ingela Funck
Sverker Haraldsson
VALBEREDNINGEN
Marita Björling
FUNKTIONÄRER
Cecilia Lindh
Lars Gunnar Lindén
HEDERSMEDLEMMAR
Kjell Bräster
Hans Forsell
Lilian Jonsson
Märta Ericson
ÖVRIGA
Bengt Norrving
Maria Köhlström
Jörgen Norrblom
Nathalie Eriksson
Christina Drottsgård
Thomas Persson
Anna Qvarfort §§ 1-28
Marcus Berggren

kansliet
webbmaster

