SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN PROTOKOLL
2000-11-18--19 §§ 1-50
Protokoll fört vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens ordinarie
fullmäktigemöte, Radisson SAS Hotel, Solna
Parentation hölls med anledning av Bjarne Åström, Lambart von Essen och
Henry Hammarlunds bortgångar.
§1
Fullmäktigemötets öppnande
Svenska Spaniel och Retrieverklubbens ordförande Lars Ramberg hälsar
fullmäktigeledamöterna samt övriga deltagare välkomna och förklarar 2000
års ordinarie fullmäktige öppnat.
§2
Fastställande av röstlängd
Röstlängden justeras. Närvarande fullmäktigeledamöter samt övriga är
förtecknade i bilaga § 2.
§3
Val av fullmäktiges presidium
Föreligger förslag att utse Hans Forsell till fullmäktiges ordförande samt Sune
Nilsson till fullmäktiges vice ordförande.
Fullmäktige beslutar
att utse Hans Forsell till fullmäktiges ordförande samt Sune Nilsson till
fullmäktiges vice ordförande.
§4
Fullmäktiges sekreterare
Meddelas att huvudstyrelsen utsett Ingrid Cedin Nilsson till fullmäktiges
sekreterare.
§5
Val av justerare
Föreligger förslag att utse Ulla Frisk och Mia Hellstrand till justerare, tillika
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rösträknare.
Fullmäktige beslutar
att utse Ulla Frisk och Mia Hellstrand till justerare, tillika rösträknare.
§6
Fullmäktiges sammankallande
Tid och plats för 2000 års fullmäktigemöte har offentliggjorts i Apportören
nummer 3/2000. Fullmäktiges ledamöter har genom kallelse, utsänd
2000-10-20 kallats till ordinarie fullmäktigemöte. Övriga handlingar är
utsända 2000-10-20.
Fullmäktige beslutar
att fullmäktigemötet har stadgeenligt sammankallats.
§7
Dagordning
Föreligger av styrelsen upprättat förslag till dagordning.
Fullmäktige beslutar
att fastställa dagordningen enligt huvudstyrelsens förslag.
§8
Val för förberedande av val till valberedning
Föreligger förslag på Karin Brostam, Ulla Hägglund, Lars-Olof Carlén,
Britt-Marie Engholm, Johan Körge och Lars Johnson att förbereda val av
valberedning.
Fullmäktige beslutar efter votering
att utse Karin Brostam, Ulla Hägglund och Lars Johnsson att förbereda
fullmäktiges val av valberedning.
§9
Förvaltningsberättelse 1998
Fullmäktiges ordförande gör en kortfattad föredragning.
Jaktprovsdomarföreningen JDF med Gunnar Petersson som talesman vill till
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protokollet anteckna att det riktas kritik till styrelsen för sättet att hantera de
jaktliga frågorna under 1998 och 1999, i synnerhet vad gäller
regelrevideringen och jaktprovsdomarkonferensen.
Inlägg görs också av: Kjell Bräster, Lars Johnsson, Rolf Lindgren.
Moa Persson föreslår styrelsen att göra en läsvärdesutvärdering på
Apportören.
Fullmäktige beslutar
att efter dessa synpunkter och inlägg lägga huvudstyrelsens
förvaltningsberättelse med ett godkännande till handlingarna.
§ 10
Fastställande av balans- och resultaträkning för 1998
SSRK:s kassör Agneta Olofsson föredrar huvudstyrelsens förslag på balansoch resultaträkning för 1998.
Revisor Kerstin Henriksson föredrar revisorernas berättelse.
Fullmäktige beslutar
att fastställa av huvudstyrelsen upprättad och av revisorerna undertecknad
balans- och resultaträkning per 1998-12-31 och att i densamma redovisad
uppkommen förlust med 245 121 kronor balanseras i ny räkning.
§ 11
Förvaltningsberättelse 1999
Fullmäktiges ordförande gör en kortfattad föredragning.
Sören Thoresson redogör för regelrevideringsarbetet vad gäller spanielprov.
Lars Johnsson riktar kritik mot styrelsens arbete att inte ha visat något
intresse för varmviltsprov och utbildning av jaktprovsdomare när det gäller
varmviltsprov.
Lars Johnsson föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att arbeta för
varmviltsprov.
Inlägg görs även av Willy Gustavsson.
§ 12
Fastställande av balans- och resultaträkning för 1999
3 av 22

SSRK:s kassör Agneta Olofsson föredrar huvudstyrelsens förslag till balansoch resultaträkning för 1999.
Revisor Lisa Norrman föredrar revisorernas berättelse.
Fullmäktige beslutar
att fastställa av huvudstyrelsen upprättad och av revisorerna undertecknad
balans- och resultaträkning per 1999-12-31 och att i densamma redovisat
uppkommet överskott med 307 742 kronor balanseras i ny räkning.
§ 13
Ansvarsfrihet 1998-1999
Föreligger förslag från revisorerna att bevilja ansvarsfrihet för
huvudstyrelsens ledamöter för 1998 och 1999 års förvaltning.
Fullmäktige beslutar
att enligt revisorernas förslag bevilja ansvarsfrihet för huvudstyrelsens
ledamöter för 1998 och 1999 års förvaltning.
§ 14
Verksamhetsplan 2001-2002
SSRK:s ordförande gör en inledande föredragning.
Rolf Lindgren påtalar vikten av att i en verksamhetsplan måste det finnas en
ambition att planera för verksamheten på ett tydligare sätt än vad som
beskrivs i verksamhetsplanen. Det är alldeles för lite av planerad verksamhet
för exempelvis spaniels.
Elisabet Sahlin påpekar att det i verksamhetsplanen inte finns något planerat
för utbildning av domare till internationella retrieverjaktprov, trots att en
sådan utbildning är ett tidigare uppdrag från FCI-kommittén för retriever .
Ulla Frisk påtalar vikten av att ha bra avelsutvärderingsinstrument och vill ha
en satsning på egenskapsprotokollen.
Rickard Fredriksson efterlyser mer planer angående avelsfrågor.
Lars Johnsson anser att det ska finnas minst ett spanieljaktprov i varje
avdelning.
Moa Persson uttrycker ånyo krav på en läsvärdesutvärdering av Apportören.

4 av 22

DNA-tester bör högprioriteras.
Gunnar Petersson anser att jaktprovsdomarkonferenserna bör avhållas med
maximalt tre års mellanrum.
Kjell Bräster anser att det i verksamhetsplanen inte är tillräckligt tydligt
skrivit om varmviltsprov och att arbetet med regelrevideringar bör ske
kontinuerligt.
Moa Persson anser att exteriördomarkonferenser skall vara inplanerade och
genomföras kontinuerligt.
Inlägg görs av Willy Gustavsson om att SSRK borde undersöka vilket behov
det finns hos medlemmarna att satsa på varmviltsprov.
Inlägg görs även av Sören Thoresson, Sven Kristersson, Lilian Jonsson,
Thomas Persson, Kjell Svensson och Bertil Lundgren.
Fullmäktige beslutar
att föreslå den nya styrelsen att arbeta efter de förslag som framkommit på
fullmäktige.
§ 15
Avgifter 2001-2002
Föreligger förslag från huvudstyrelsen om oförändrade avgifter från och med
2001 enligt följande:
Huvudstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
att fastställa följande avgifter från och med 2001-01-01:
fullbetalande medlem 225:-/12 månader, familjemedlem 75:-/12
månader
att avdelningarnas del av medlemsintäkten 30:-/medlem, exklusive
ungdomsmedlemmar som har så kallat dubbelt medlemskap
uppfödarrabatt 95:-/, det vill säga 130:-/medlem i avgift för 12
månader, enligt av huvudstyrelsen fastställda riktlinjer
rasklubbarnas avgift till SSRK 6:-/medlem
utländsk medlem 375:-/medlem
Fullmäktige beslutar
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att fastställa följande avgifter från och med 2001-01-01
fullbetalande medlem 225:-/12 månader, familjemedlem 75:-/12
månader
att avdelningarnas del av medlemsintäkten 30:-/medlem, exklusive
ungdomsmedlemmar som har så kallat dubbelt medlemskap
uppfödarrabatt 95:-, det vill säga 130:-/medlem i avgift för 12
månader, enligt av huvudstyrelsen fastställda riktlinjer
rasklubbarnas avgift till SSRK 6:-/medlem
utländsk medlem 375:-/medlem.
§ 16
Budget och ekonomiska ramar för 2001-2002
SSRK:s kassör Agneta Olofsson redogör för huvudstyrelsens arbete med
budget och budgetramar för 2001-2002
Vidare föreligger huvudstyrelsens förslag till budget för 2001-2002.
Utgångspunkten för föreliggande förslag är verksamhetsplan för åren
2001-2002.
Fullmäktige beslutar
att godkänna 2001 års intäktsbudget till 2 404 000 kronor och
utgiftsbudgeten till 2 404 000 kronor
att godkänna 2002 års budget enligt följande intäkter 2 452 000 kronor,
utgifter 2 452 000 kronor
att kostnader för de förslag på åtgärder i verksamhetsplanen som
framkommit vid fullmäktigemötet ska i möjligaste mån inrymmas i
budgetförslaget.
§ 17
Reseersättningar mm
Föreligger huvudstyrelsens förslag till reseersättningar för styrelseledamöter,
revisorer, valberedning och dem som ingår i resepoolen.
Fullmäktige beslutar
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att fastställa följande rese- och traktamentsbestämmelser för
styrelseledamöter, revisorer, valberedning och dem som ingår i resepoolen.
·

vid resa med egen bil lämnas ersättning med belopp/mil enligt
skattemyndighetens anvisningar, för närvarande 15:-/mil

·

vid resa med tåg ersätts kostnader för andra klass samt vid behov
sovvagnsbiljett och/eller hotellrum

·

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

·

ersättning skall utgå för måltider i samband med styrelse- och
fullmäktigemöte.

§ 18
Val av hedersmedlemmar
SSRK:s ordförande redogör för huvudstyrelsens förslag att utse Tommy
Winberg till hedersmedlem i SSRK.
Lilian Jonsson föreslår Hans Forsell till hedersmedlem.
SSRK:s ordförande begär ajournering.
Fullmäktige beslutar
att ajournera fullmäktigemötet tio minuter.
SSRK:s ordförande redogör för huvudstyrelsens beslut att ansluta sig till Lilian
Jonssons förslag och föreslå Hans Forsell till hedersmedlem i SSRK.
Fullmäktige beslutar
att utse Tommy Winberg och Hans Forsell till hedersmedlemmar i SSRK.
§ 19
Val av ordförande i huvudstyrelsen, SSRK:s ordförande
Gun-Britt Klingberg, valberedningen, föredrar ärendet.
Valberedningen föreslår nyval av Ingemar Borelius till huvudstyrelsens
ordförande för en tid av två år.
Gunnar Hultman föreslår omval av Lars Ramberg.
Inlägg görs av Lilian Jonsson, Anne Nerell, Moa Persson, Karin Brostam, Paul
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Anderson, Willy Gustavsson, Elisabet Sahlin, Lars Johnsson, Bitte Sjöblom,
Rolf Lindgren.
Mötets ordförande frågar därefter fullmäktige om valberedningens förslag
bifalles, och därefter om fullmäktige bifaller Gunnar Hultmans förslag.
Mötets ordförande föreslår fullmäktige att göra en försöksröstning med ja och
nejröster.
Försöksröstning genomförs och ordföranden finner att Ingemar Borelius
erhåller majoriteten av rösterna.
Fullmäktige beslutar
att utse Ingemar Borelius till huvudstyrelsens ordförande för en tid av två år.
§ 20
Val av ledamöter i huvudstyrelsen
Gun-Britt Klingberg, valberedningen, föredrar ärendet.
Valberedningen föreslår fyllnadsval av Marita Björling till ledamot i
huvudstyrelsen i två år.
Valberedningen föreslår omval av Birgitta Geschwindt till ledamot i
huvudstyrelsen för en tid av fyra år.
Vidare föreslår valberedningen nyval av Sven Göran Nilsson, Christer
Sundqvist och Andreas Sundgren till ledamöter i huvudstyrelsen för en tid av
fyra år.
Fullmäktige beslutar
att utse Marita Björling till ledamot för en tid av två år (fyllnadsval)
att utse Birgitta Geschwindt till ledamot för en tid av fyra år (omval)
att utse Sven Göran Nilsson, Christer Sundqvist och Andreas Sundgren till
nya ledamöter i huvudstyrelsen för en tid av fyra år.
§ 21
Val av suppleanter i huvudstyrelsen
Gun-Britt Klingberg, valberedningen, föredrar ärendet.
Valberedningen föreslår nyval av Ingrid Roslund, Elisabet Sahlin, Viveka
Clementson och Helen Strömbom till suppleanter i huvudstyrelsen för en tid
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av två år.
Fullmäktige beslutar
att utse Ingrid Roslund, Elisabet Sahlin, Viveka Clementson och Helen
Strömbom till suppleanter i huvudstyrelsen för en tid av två år.
§ 22
Tjänstgöringsordning för suppleanterna
Gun-Britt Klingberg föredrar ärendet.
Fullmäktige beslutar
att suppleanterna tjänstgör i följande ordning: Viveka Clementson, Ingrid
Roslund, Elisabet Sahlin och Helen Strömbom.
§ 23
Val av revisorer
Gun-Britt Klingberg, valberedningen, föredrar ärendet.
Valberedningen föreslår omval av Lisa Norrman och Kerstin Håkansson till
ordinarie revisorer samt nyval av Filip Johnsson och Annika Hecktor till
revisorssuppleanter för en tid av två år.
Fullmäktige beslutar
att utse Lisa Norrman och Kerstin Henriksson till ordinarie revisorer för en tid
av två år.
att utse Filip Johnsson och Annika Hecktor till revisorssuppleanter för en tid
av två år.
§ 24
Justering av genomförda val
Fullmäktige beslutar
att genomförda val samt beslut om tjänstgöringsordning för suppleanter i §
19-23 förklaras omedelbart justerade.
§ 25
Delegater till Kennelfullmäktige
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Fullmäktige beslutar
att uppdra åt huvudstyrelsen att utse ledamöter och suppleanter till
Kennelfullmäktige 2001.
§ 26
Val av valberedning om tre personer varav en ordförande
Fullmäktige beslutar
att bordlägga val av valberedning till nästa dag..
§ 27
Redovisning av förändrade championatsregler för spaniel
Fullmäktige beslutar
att bordlägga redovisning av förändrade championatsregler för spaniel till
nästa dag.
§ 28
Fastställande av jaktprovsregler för retriever
Föreligger förslag på jaktprovsregler för retriever.
Kritik riktades mot huvudstyrelsen av Sven Göran Nilsson och Lars Johnsson,
som påpekade att regelrevideringskommitténs remissförslag hade ändrats av
huvudstyrelsen gällande elitklassen och varmviltsprov utan att man meddelat
dessa ändringar till regelrevideringskommittén.
Moa Persson menar att synpunkter som LRK haft på remissförslaget inte
kommit med, och föreslår fullmäktige att återremittera ärendet, och att
reglerna låses på två år.
Kjell Bräster föreslår att en regelkommitté alltid skall tillsättas när en ny
låsningsperiod inträder, t ex ska man redan 2002 börja arbeta med de regler
som skall gälla 2007.
Marita Björling hävdar att reglerna gällande blivande varmviltsprov inte ska
finnas med i denna regelrevidering, och att huvudstyrelsen rättat sig efter
remissinstansernas yttranden vid förslagets slutliga utformning.
Willy Gustavsson hävdar att varmviltsprov är en ny provform och att förslag
om en sådan kan lämnas in när som helst till SKK för godkännande.
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Labrador Retrieverklubben yrkar att:
jaktprovsreglerna vid ett beslut ej låses på fem år, att dispens skall begäras
från den generella låsningstiden om fem år och i enlighet med det
prejudikatsbeslut som finns avseende utställningsbestämmelserna låsas i två
år för att därefter utvärderas.
Fullmäktige beslutar
att bordlägga jaktprovsregler för retriever till nästa dag.
§ 29
Ajournering
Fullmäktige beslutar
att ajournera fullmäktigemötet till söndagen den 19 november klockan 09.00.
§ 30
Återupptagande av fullmäktigemötets förhandlingar
Fullmäktige beslutar
att återuppta förhandlingarna.
§ 31
Justering av röstlängd
Röstlängden justeras. Närvarande fullmäktigeledamöter samt övriga
deltagare är förtecknade i bilaga § 2.
§ 32
Val av valberedning
Återupptar fullmäktige bordlagt ärende till behandling FM § 26/00.
Lars Johnsson föreslår fullmäktige att utse Gun-Britt Klingberg, Maria
Müllersdorf och Åke Andersson till fullmäktiges valberedning.
Fullmäktige beslutar
att utse Gun-Britt Klingberg, Maria Müllersdorf och Åke Andersson till
fullmäktiges valberedning.
att utse Gun-Britt Klingberg till ordförande i valberedningen.
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§ 33
Fastställande av jaktprovsregler för retriever
Återupptar fullmäktige bordlagt ärende till behandling § 28/00.
Föreligger följande yrkanden:
Gunnar Petersson yrkar att förslaget till jaktprovsregler retriever fastställes.
Labrador Retrieverklubben genom Moa Persson yrkar på LRK:s
tilläggsyrkande.
LRK genom Moa Persson yrkar att ärendet återremitteras.
Ordföranden föreslår följande propositionsordning: Fullmäktige föreslås först
ta ställning till om jaktprovsreglerna ska fastställas eller ej, därefter till LRK:s
tilläggsyrkande.
Fullmäktige beslutar
att godkänna propositionsordningen.
Ordföranden frågar därefter om fullmäktige bifaller eller avslår de föreslagna
jaktprovsreglerna gällande retriever och finner att fullmäktige bifaller
fastställandet av jaktprovsregler retriever.
Votering begärs.
Votering genomförs medels handuppräckning och utfaller enligt följande:
bifall till fastställande av jaktprovsregler 35 röster och avslag till fastställande
av jaktprovsregler 18 röster.
Fullmäktige beslutar
att fastställa jaktprovsregler för retriever.
Därefter tar fullmäktige ställning till LRK:s tilläggsyrkande.
Fullmäktige beslutar
att uppdra till den nya styrelsen att utreda möjligheten om SKK kan lämna
dispens från nuvarande "fem-års regeln". Om en sådan dispens går att erhålla
skulle SSRK ansöka om att ovan fastställda regler skall gälla under en period
av två år (2002-2003). Under denna tid skulle reglerna utvärderas och
eventuellt justeras inför den avslutande tre års perioden fram till och med
2006-12-31
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§ 34
Fastställande av jaktprovsregler spaniel
Sören Thoresson redogör för regelrevideringskommitténs arbete genom att
beskriva arbetet kring förslaget av jaktprovsregler för spaniel.
Inlägg görs av Rolf Lindgren, Paul Anderson, Kerstin Abbing och Gunnar
Petersson.
Fullmäktige beslutar
att fastställa jaktprovsregler för spaniel.
§ 35
Redovisning av förändrade championatsregler för spaniel
Maria Müllersdorf föredrar kommitténs arbete ang förändrade
championatsregler för spaniel.
Inlägg görs av Bertil Lundgren, Paul Anderson, Lilian Jonsson, Kjell Bräster,
Moa Persson, Rolf Lindgren, Angelika Blom, Stig Arnmark, Britt-Marie
Engholm.
Fullmäktige beslutar
att bordlägga frågan till motion nr 43.
§ 36
Redovisning av remissvar angående mandatperioder,
mandatfördelning, fullmäktiges kalendariska placering, fullmäktiges
repetitionstid.
Bertil Lundgren redovisar de svar som inkommit från avdelningar och
rasklubbar vad gäller mandatperioder, mandatfördelning, fullmäktiges
kalendariska placering och fullmäktiges repetitionstid.
Fullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
§ 37
Motion nr 1 SSRK/Södra i vilken man yrkar att hundens namn skall
finnas med på jaktprovsprotokollet vid spaniel och retrieverprov. Det
ska också vara tillåtet för domaren att titta i katalogen.
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Huvudstyrelsens föredragning:
Huvudstyrelsen yrkar att fullmäktige bifaller motionen.
Sven Göran Nilsson yrkar bifall till motionen.
Moa Persson Labradorklubben, yrkar avslag på motionen.
Thomas Persson jaktprovssekreterare retriever, huvudstyrelsen, föredrar
huvudstyrelsens uppfattning i frågan och yrkar bifall på motionen.
Inlägg görs även av Rolf Lindgren, Kjell Svensson, Lilian Jonsson, Kjell
Bräster, Paul Anderson och Katja Sjöberg.
Huvudstyrelsens ordförande föreslår att motionen bifalls.
Votering begärs.
Votering genomförs medels handuppräckning och utfaller enligt följande:
bifall till motionen 20 röster och avslag till motionen 30 röster.
Fullmäktige beslutar
att avslå motionen.
§ 38
Motion nummer 2 från SSRK/Värmland som föreslår att avgiften på
30 kronor skall kunna behållas även vid återbetalning av
anmälningsavgifter för bortlottade hundar
Huvudstyrelsens föredragning:
Huvudstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen.
Fullmäktige beslutar
att avslå motionen.
§ 39
Motion nummer 3 från SSRK/Nova Scotia Duck Tolling
Retrieverklubben om att göra tollingjaktprov officiella från år 2003.
Huvudstyrelsens föredragning:
Huvudstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen och istället inrätta en
arbetsgrupp som omgående skall igångsätta arbetet med provregler och
domarutbildning för kommande tollingjaktprov.
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Ingrid Larsson, ordförande i Nova Scotia Duck Tollingklubben, yrkar avslag på
motionen med hänvisning till huvudstyrelsens förslag.
Fullmäktige beslutar
att avslå motionen.
§ 40
Motion nummer 4 från SSRK/Södra om att en medlemsenkät
utsändes till samtliga fullbetalande medlemmar inom SSRK med en
frågeställning om man anser att en delning av klubben är det som är
mest förenligt inom en nära framtid eller om klubben skall ha sin
nuvarande struktur.
Huvudstyrelsens föredragning:
SSRK/HS finner att en medlemsenkät för att höra medlemmarnas åsikt om en
ev delning av SSRK i en Spaniel och en Retrieverklubb är av stor vikt.
SSRK/HS är beredd att satsa pengar och personella resurser för att
genomföra detta arbete. Resultatet skall enligt motionärernas önskan
redovisas på representantskapsmötet år 2001.
SSRK/HS föreslår att fullmäktige bifaller motionen.
Fullmäktige beslutar
att bifalla motionen med tilläggen
att enkätsvaren redovisas på SSRK/HS representantskapsmöte år 2001
att utskick av enkäten görs i Apportören.
§ 41
Motion nummer 5 från SSRK/Östra om att SSRK delas i en Spaniel och
en Retrieverklubb.
Huvudstyrelsens föredragning:
Enligt SSRK:s stadgar skall frågor som rör stadgeändring inlämnas till
styrelsen senast
1 november året före ordinarie fullmäktige för att kunna behandlas.
Huvudstyrelsens uppfattning är, efter samråd med SKK, att denna motion
innebär en stadgeändring och inkom därför ej i föreskriven tid.
Huvudstyrelsen föreslår fullmäktige att motionen därför ej kan behandlas.
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Fullmäktige beslutar
att motionen ej kan behandlas.
§ 42
Motion nummer 6 från SSRK/Östra om att det inom SSRK skall
inrättas en särskild sektion som skall handlägga och besluta i alla
frågor som berör spaniel och retriever som jakthund.
Huvudstyrelsens föredragning:
Enligt stadgarna § 3 handlägges klubbens angelägenheter av huvudstyrelsen.
Motionen strider mot stadgarna, innebär alltså en stadgeändring. Förslag om
stadgeändring skall vara inlämnade före 1 november året före ordinarie
fullmäktige.
Huvudstyrelsen föreslår fullmäktige att motionen därför ej kan behandlas
Inlägg görs av Paul Anderson och Lars Johnsson.
Fullmäktige beslutar
att motionen ej kan behandlas.
§ 43
Motion nummer 7 från SSRK/Östra om att det inom SSRK införs
delade championat enligt modellen Utställningschampionat,
Jaktprovschampionat samt ett "Full Championat" som skall behålla
formen av ett kopplat championat.
Huvudstyrelsens föredragning:
I SSRK:s mål står:
SSRK, inom SKK, är en ideell förening som har till mål att beträffande
klubbens raser skapa goda förutsättningar för hunden och hundägandet
genom att
- väcka intresse för att främja avel av mentalt och fysiskt sunda hundar,
jaktligt och exteriört
fullgoda hundar samt bevara och utveckla dessas specifika egenskaper.
Då texten i målparagrafen lyder "jaktligt och exteriört" anser HS att någon
form av championatstitel ej kan tilldelas SSRK:s raser (undantaget
amerikansk cocker spaniel för vilket beslut fattades på fullmäktige 1998) utan
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att båda kraven uppfylls.
SSRK/HS yrkar att fullmäktige avslår motionen.
Elisabet Sahlin, Östra, föredrar motionen och yrkar bifall på motionen, dock
med tillägget att med hänsyn till den utredning som tidigare lagts fram för
spaniel (se § 35) bör man först ta ställning till delade championat för spaniel.
Lars Ramberg ordförande, huvudstyrelsen, föredrar huvudstyrelsens
uppfattning i frågan och yrkar avslag på motionen.
Paul Anderson yrkar på att fullmäktige beslutar att ta spaniel för sig och
retriever för sig.
Ordföranden frågar fullmäktige om det är fullmäktiges mening att först
besluta om delade championat för spaniel i enlighet med det förslag som
tidigare redovisats av föredragande Maria Müllersdorf ( se § 35)
Fullmäktige beslutar
att frågan om delade championat för spaniel behandlas separat.
att bifalla motionen angående delade championat för spaniel enligt det
förslag som redovisats av kommittén (§ 35) för utredande av förändrade
championatsregler för spaniel.
Ordföranden frågar därefter fullmäktige om bifall eller avslag på motionen om
delade championat för retriever.
Labrador Retrieverklubben genom Moa Persson yrkar avslag på motionen med
ett tilläggsyrkande:
att en konsekvensutredning görs av en grupp bestående av t ex. samtliga
retrieverklubbars ordförande och SSRK ordförande. Denna grupp skall bl a
undersöka de rådande förhållandena för resp raser i deras hemländer såväl
vad som idag gäller och övriga FCI-länder, så att lämpliga instrument för
avelsutvärdering erhålles, och meriteringskraven balanseras. Vidare skall ev.
ekonomiska konsekvenser som detta kan få till följd för verksamheten
beaktas. Denna grupp lägger fram ett förslag per 30.11.2001 att behandlas
av resp. rasklubb vid klubbmöten etc. Målet är att ett väl genomtänkt och
konsekvent beslut kan fattas vid nästkommande SSRK fullmäktige.
Gun-Britt Klingberg yrkar att fullmäktige ger huvudstyrelsen i uppdrag att
utreda frågan.
Karin Brostam yrkar att frågan utreds snabbt och att ett extra fullmäktige
skall hållas hösten 2001.
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Gunilla Lefwerth, Flat Coated Retrieverklubben, yrkar avslag på motionen
men ställer sig positiv till en konsekvensutredning.
Ingrid Larsson, Nova Scotia Duck Tollingklubben, yrkar avslag på motionen
men ställer sig positiv till en konsekvensutredning.
Kjell Bräster påpekar att SKK måste ha beslutet senast sex månader innan
ikraftträdandet 2002.
Kjell Svensson Golden Retrieverklubben anser att det är alldeles för kort tid
och att det därmed blir svårt att ta ställning i frågan i resp klubbar.
Inlägg görs av Gunnar Petersson, Maria Müllersdorf, Lilian Jonsson, Gunnar
Hultman, Rolf Lindgren, Ingemar Borelius, Willy Gustavsson, Lars Johnsson,
Bitte Sjöblom.
Ordföranden föreslår följande propositionsordning:
Fullmäktige föreslås först ta ställning till:
motionen angående delade championat för retriever,
yrkandet från LRK, och Karin Brostam och Gun-Britt Klingbergs yrkande.
Fullmäktige beslutar
att godkänna propositionsordningen.
Ordföranden frågar därefter fullmäktige om bifall eller avslag på motionen
angående delade championat för retriever.
Votering begärs.
Voteringen genomförs medels handuppräckning och majoriteten röstar för att
avslå motionen.
Fullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Därefter tar fullmäktige ställning till Karin Brostams yrkande om att ha ett
extra fullmäktige 2001, LRK:s yrkande och Gun-Britt Klingbergs yrkande att
SSRK/HS får i uppdrag att utreda frågan.
Fullmäktige beslutar
att ge SSRK/HS i uppdrag att bedöma om en utredning går att genomföra
inom den föreslagna tiden och ges möjlighet att kalla till ett extra fullmäktige
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under första halvåret 2001.
att en konsekvensutredning görs av en grupp bestående av t ex samtliga
retrieverklubbars ordförande och SSRK:s ordförande
§ 44
Motion nummer 8 från SSRK/CSK om tredelat championat gällande
cocker spaniel
Fullmäktige beslutar
att lägga motionen till handlingarna eftersom den redan är besvarad.
§ 45
Motion nummer 9 från SSRK/Östra om att SSRK:s stadgar skall
revideras med avseende på mandatperiodens längd, samt att
fullmäktige förläggs till icke jaktsäsong.
Huvudstyrelsens föredragning:
Då SSRK/HS på fullmäktige 1998 fick i uppdrag att se över dessa frågor samt
mandatfördelningen tillsatte HS en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta
förslag i frågorna. Dessa presenterades för HS och har sedan gått ut på
remiss till avdelningar och rasklubbar. Resultatet kommer att presenteras på
fullmäktige 2000.
Lilian Jonsson föreslår fullmäktige att ge den nya styrelsen i uppdrag att
ytterligare se över förslaget på mandatperioder.
Fullmäktige beslutar
att ge den nya styrelsen i uppdrag att se över mandatperioderna efter de
förslag som inkommit från avdelningar och rasklubbar, samt lämna en
redovisning på SSRK:s representantskapsmöte 2001.
att motionen därmed anses besvarad.
§ 46
Motion nummer 10 från SSRK/Östgöta om medlemsmatrikel på datafil
Huvudstyrelsens föredragning:
HS beslöt vid ordinarie styrelsemöte 000826--27 att erbjuda avdelningar
denna möjlighet.
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HS anser därmed att motionen är besvarad.
Moa Persson föreslår fullmäktige att ge huvudstyrelsen i uppdrag att
undersöka om detta är tillåtet enligt datalagen.
Inlägg görs av: Lilian Jonsson, Ann Ekberg och Maria Müllersdorf.
Fullmäktige beslutar
att ge huvudstyrelsen i uppdrag att undersöka om detta är tillåtet enligt
datalagen.
§ 47
Motion nummer 11 från SSRK/Östgöta om att SSRK/HS ansvarar för
ekonomin för internationella retriever- och spanielprov,
retrievermästerskap och spanielmästerskap både vid plus och minus
resultat.
Huvudstyrelsens föredragning:
HS är spridd över hela landet och har inte de lokala kontakter som behövs för
att kunna anordna internationella prov. HS kan inte ha det ekonomiska
ansvaret för något som den själv inte organiserar.
HS höjer bidraget till max 10.000 kronor vardera. Detta förutsätter att en
noggrann planering och budget presenteras för HS på ett styrelsemöte i god
tid innan provet. Ansvar för utförande och ekonomi kvarbliver hos den
arrangerande avdelningen.
Spaniel- och Retrievermästerskapen är inofficiella prov. HS vill prioritera de
internationella proven. Bidraget ligger kvar på samma nivå som tidigare och
ansvaret kvarbliver hos den arrangerande avdelningen.
Sven Kristersson föreslår fullmäktige att motionen avslås.
Sven Kristersson föreslår att fullmäktige även behandlar motionerna 12 och
13 under denna paragraf.
Ingemar Borelius föreslår att fullmäktige ger huvudstyrelsen i uppdrag att
utreda vilka möjligheter som finns att ändra förutsättningarna för bidrag i
enlighet med motionärernas förslag.
Inlägg görs av: Paul Anderson, Rolf Lindgren, Maria Müllersdorf, Elisabet
Sahlin, Lars Ramberg, Moa Persson och Kjell Bräster.
Fullmäktige beslutar
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att behandla motionerna 11, 12 och 13 under denna paragraf.
att avslå motionerna
att huvudstyrelsen får i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns för att
ändra förutsättningarna för bidrag i enlighet med motionärernas förslag.
§ 48
Motion nummer 12 från SSRK/Östra om att det ekonomiska ansvaret
för Retrievermästerskapet skall åligga SSRK/Huvudstyrelse.
Genomförande ska kunna fördelas till sökande och av Huvudstyrelsen
utsedd avdelning.
Huvudstyrelsens föredragning:
Spaniel och Retrievermästerskapen är inofficiella prov, HS vill prioritera de
internationella proven. Bidraget ligger kvar på samma nivå som tidigare och
ansvaret kvarbliver hos arrangerande avdelning.
Se fullmäktiges beslut i § 47.
§ 49
Motion nummer 13 från SSRK/Östra om att det ekonomiska ansvaret
för Spanielmästerskapet skall åligga SSRK/Huvudstyrelse.
Genomförandet ska kunna fördelas till sökande och av
Huvudstyrelsen utsedd avdelning.
Huvudstyrelsens föredragning:
Spaniel och Retrievermästerskapen är inofficiella prov, HS vill prioritera de
internationella proven. Bidraget ligger kvar på samma nivå som tidigare och
ansvaret kvarbliver hos arrangerande avdelning.
Se fullmäktiges beslut i § 47.
§ 50
Avslutning
Fullmäktiges ordförande Hans Forsell lämnar över till SSRK:s nyvalde
ordförande Ingemar Borelius som tackar fullmäktige för visat förtroende och
därmed förklarar 2000 års ordinarie fullmäktigemöte avslutat.

Ingrid Cedin Nilsson
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Sekreterare

Justeras:
Hans Forsell
Ulla Frisk
Mia Hellstrand
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