SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN PROTOKOLL 2002-11-16—17 §§ 1-53
Protokoll fört vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens
Ordinarie fullmäktigemöte, 2002-11-16--17, Hotell Nova Park, Knivsta
Parentation med anledning av hedersmedlemmen Holger Perssons bortgång och medlemmen
Åke Lundgrens bortgång.

§1
Fullmäktigemötets öppnande
Svenska Spaniel och Retrieverklubbens ordförande Ingemar Borelius hälsar
fullmäktigeledamöterna samt övriga deltagare välkomna och förklarar 2002 års ordinarie
fullmäktigemöte öppnat.
§2
Fastställande av röstlängden
Röstlängden justeras. Närvarande 62 fullmäktigeledamöter samt övriga deltagare är
förtecknade i bilaga § 2.
§3
Val av fullmäktiges presidium
Föreligger förslag att utse Hans Forsell till fullmäktiges ordförande samt Kjell Bräster till
fullmäktiges vice ordförande.
Fullmäktige beslutar
att utse Hans Forsell till fullmäktiges ordförande samt Kjell Bräster till fullmäktiges vice
ordförande.
§4
Fullmäktiges sekreterare
Meddelas att huvudstyrelsen utsett Tommy Winberg till fullmäktiges sekreterare.
§5
Val av justerare etc.
Föreligger förslag att utse Gunnar Hultman, Cilla Hamfelt och Peter Linder till justerare, tillika
rösträknare.
Försöksvotering sker
varefter Fullmäktige beslutar
att utse Gunnar Hultman och Cilla Hamfelt till justerare, tillika rösträknare.
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§6
Fullmäktigemötets sammankallande
Tid och plats för 2002 års fullmäktigemöte har offentliggjorts i Apportören nummer 3/2002.
Fullmäktiges ledamöter har genom kallelse och övriga handlingar, utsänd 2002-10-22, kallats
till ordinarie fullmäktigemöte.
Fullmäktige beslutar
att fullmäktigemötet har stadgeenligt sammankallats.
§7
Dagordning
Föreligger av huvudstyrelsen upprättat förslag till dagordning.
Vidare föreligger ändringsförslag från Moa Persson, om att punkten 29, angående
huvudstyrelsens förslag om att utreda bildandet av ett forum för den jaktinriktade aveln
behandlas efter punkten 36 angående motion om delning av SSRK.
Fullmäktige beslutar
att med bifall till ändringsförslaget fastställa dagordningen i övrigt enligt huvudstyrelsens
förslag.
§8
Val för förberedande av val till valberedning
Föreligger förslag att utse Kjell Svensson, Karin Ågren och Ingela Funck att förbereda val av
valberedning.
Fullmäktige beslutar
att utse Kjell Svensson, Karin Ågren och Ingela Funck att förbereda fullmäktiges val av
valberedning.
§9
Förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning för 2000
Fullmäktiges ordförande gör en kortfattad föredragning.
Kompletterande föredragning görs av SSRK:s ordförande.
SSRK:s kassör Agneta Olofsson föredrar huvudstyrelsens förslag till balans- och resultaträkning
för 2000.
Moa Persson yrkar att huvudstyrelsen gör en separat ekonomisk redovisning för Apportören.
SSRK:s ordförande och kassör gör en kompletterande redovisning vad gäller Apportörens
ekonomiska utveckling och redovisar för fullmäktige att huvudstyrelsen tar till sig de synpunkter
om Apportören som framkommit under överläggningen.

2 av 18

Fullmäktige beslutar
att med godkännande lägga huvudstyrelsens förvaltningsberättelse för 2000 till handlingarna.
§ 10
Revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning för 2000
Revisor Kerstin Henriksson föredrar revisorernas berättelse.
Fullmäktige beslutar
att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
att fastställa av huvudstyrelsen upprättad och av revisorerna påtecknad balans- och
resultaträkning per 2000-12-31 och att i densamma uppkommet överskott med 66.224 kronor
balanseras i ny räkning.
§ 11
Förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning för 2001
Fullmäktiges ordförande gör en kortfattad föredragning.
Kompletterande föredragning görs av SSRK:s ordförande.
SSRK:s kassör Agneta Olofsson föredrar huvudstyrelsens förslag till balans- och resultaträkning
för 2001.
Fullmäktige beslutar
att med godkännande lägga huvudstyrelsens förvaltningsberättelse för 2001 till handlingarna.
§ 12
Revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning för 2001
Revisor Lisa Norrman föredrar revisorernas berättelse.
Fullmäktige beslutar
att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
att fastställa av huvudstyrelsen upprättad och av revisorerna påtecknad balans- och
resultaträkning per 2001-12-31 och att i densamma uppkommet överskott med 252.847 kronor
balanseras i ny räkning.
§ 13
Ansvarsfrihet 2000-2001
Föreligger förslag från revisorerna att bifalla ansvarsfrihet för huvudstyrelsens ledamöter för
2000 och 2001 års förvaltning.
Fullmäktige beslutar
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att bevilja ansvarsfrihet för huvudstyrelsens ledamöter för 2000 och 2001 års förvaltning.
§ 14
Verksamhetsplan 2003-2004
SSRK:s ordförande gör en inledande föredragning.
Inlägg görs av Moa Persson, Birgitta Geschwindt, Helena Hellström, Susanne Björkman,
Sven-Göran Nilsson, Majvor Näsman, Lasse Jonsson, Lilian Jonsson, Anki Hamilton och Andreas
Sundgren.
Sammanfattningsvis framförs frågor kring begreppet Club Show om detta fortfarande betyder
att domare från rasens hemland skall engageras. Vidare påpekas att varken frågan om
Apportören eller SSRK:s hemsida behandlas i verksamhetsplanen.
Konstateras att begreppen Funktionstest och MH-test skall vara Funktionsbeskrivning respektive
MH-beskrivning.
Fullmäktige beslutar
att bordlägga beslut om verksamhetsplan.
§ 15
Ajournering
Fullmäktige beslutar
att ajournera fullmäktigemötet för paus
§ 16
Återupptagande av fullmäktigemötets förhandlingar
Fullmäktige beslutar
att återuppta förhandlingarna.
§ 17
Verksamhetsplan 2003-2004
Återupptar fullmäktige till behandling verksamhetsplan för 2003-2004. (FM § 14/02)
Fullmäktige beslutar
att med beaktande av vad som framkommit under fullmäktiges överläggningar fastställa
huvudstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2003-2004.
§ 18
Avgifter 2003-2004
Ärendet föredras av SSRK:s kassör Agneta Olofsson.

4 av 18

Huvudstyrelsen konstaterar att den ökade omfattningen av verksamheten inom klubben samt
det allmänna kostnadsläget motiverar en höjning av medlemsavgifterna. Den senaste höjningen
ägde rum 1997.
Huvudstyrelsen föreslår därför följande avgifter från och med 2003-01-01:
fullbetalande medlem 260:-/12 månader, familjemedlem, oförändrat 75:-/12
månader
att avdelningarnas del av medlemsintäkten 35:-/medlem, exklusive
ungdomsmedlemmar som har så kallat dubbelt medlemskap
uppfödarrabatt 110:-, det vill säga 150:-/medlem i avgift för 12 månader, enligt av
huvudstyrelsen fastställda riktlinjer
rasklubbarnas avgift till SSRK 6:-/medlem
utländsk medlem, oförändrat 375:-/medlem.
Inlägg görs av Moa Persson som yrkar avslag på huvudstyrelsens förslag till höjning av avgiften
med instämmande av Lars Ramberg och Karin Ågren.
Kjell Svensson hemställer att huvudstyrelsen redogör för det ekonomiska läget för 2002.
SSRK:s kassör redogör för klubbens ekonomiska ställning.
SSRK:s ordförande föreslår att fullmäktige delegerar till huvudstyrelsen att besluta om eventuell
höjning av avgiften beroende på den ekonomiska utvecklingen.
Inlägg görs av Moa Persson om att huvudstyrelsen får återkomma till fullmäktige för eventuellt
beslut om höjda avgifter och yrkar därför avslag till att delegera beslut till huvudstyrelsen.
Omröstning.
Ordförande ställer SSRK:s ordförandes förslag till delegering av avgiftsbeslutet till
huvudstyrelsen mot avslagsyrkandet och finner att fullmäktige avslår SSRK:s ordförandes
förslag.
Därefter ställer ordförande huvudstyrelsens förslag till höjda avgifter mot avslag till
huvudstyrelsens förslag och finner att fullmäktige avslår huvudstyrelsens förslag.
Fullmäktige har således beslutat
att fastställa följande, oförändrade, avgifter från och med 2003-01-01
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
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att huvudstyrelsen får återkomma till fullmäktige för ny prövning av avgifter om det
ekonomiska läget kräver detta.
§ 19
Budget för 2003 och ekonomiska ramar för 2004
SSRK:s kassör Agneta Olofsson, redogör för huvudstyrelsens arbete med budget och
budgetramar för 2003-2004.
Vidare föreligger huvudstyrelsens förslag till budget för 2003-2004.
Utgångspunkten för föreliggande förslag är verksamhetsplanen för 2003-2004.
Inlägg görs av Moa Persson, Ninni Lund, Andreas Sundgren, SSRK:s ordförande och Lars
Ramberg.
Huvudstyrelsen utgår i detta förslag från en höjning av medlemsavgiften under åren
2003-2004. Förslaget revideras därför med anledning av att fullmäktige beslutat om
oförändrade avgifter för åren 2003-2004. (FM § 18/02)
Fullmäktige beslutar
att fastställa 2003 års intäktsbudget till 2.478.000 kronor och utgiftsbudget med 2.478.000
kronor
att fastställa 2004 års ekonomiska ramar till 2.789.000, intäkter och 2.789.000 kronor,
utgifter.
§ 20
Reseersättningar mm
Föreligger huvudstyrelsens förslag till reseersättningar för styrelseledamöter, revisorer,
valberedning och dem som ingår i resepoolen.
Fullmäktige beslutar
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,
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
§ 21
Val av ordförande i huvudstyrelsen, SSRK:s ordförande
Gun-Britt Klingberg, valberedningen, föredrar ärendet.
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Valberedningen föreslår nyval av Andreas Sundgren till huvudstyrelsens ordförande för en tid av
två år.
Andreas Sundgren presenterar sig.
Inlägg görs av Moa Persson och Karin Ågren.
Fullmäktige beslutar
att utse Andreas Sundgren till huvudstyrelsens ordförande för en tid av två år.
§ 22
Val av ledamöter i huvudstyrelsen
Gun-Britt Klingberg, valberedningen, föredrar ärendet.
Valberedningen föreslår fyllnadsval av Inga-Lena Djurberg till ledamot i huvudstyrelsen i två år.
Valberedningen föreslår omval av Agneta Olofsson till ledamot i huvudstyrelsen för en tid av
fyra år.
Vidare föreslår valberedningen nyval av Ingrid Roslund, Anette Edquist och Karin Wallander till
ledamöter i huvudstyrelsen för en tid av fyra år.
Fullmäktige beslutar
att utse Inga-Lena Djurberg till ledamot i huvudstyrelsen för en tid av två år
att utse Agneta Olofsson, Ingrid Roslund, Anette Edquist och Karin Wallander till ledamöter i
huvudstyrelsen för en tid av fyra år
§ 23
Val av suppleanter i huvudstyrelsen
Gun-Britt Klingberg, valberedningen, föredrar ärendet.
Valberedningen föreslår omval av Elisabet Sahlin till suppleant i huvudstyrelsen för en tid av två
år.
Vidare föreslår valberedningen nyval av Suzi Sundberg, Anna-Karin Hedman och Roger
Marklund till suppleanter i huvudstyrelsen för en tid av två år.
Fullmäktige beslutar
att utse Elisabet Sahlin, Suzi Sundberg, Anna-Karin Hedman och Roger Marklund till
suppleanter i huvudstyrelsen för en tid av två år.
§ 24
Tjänstgöringsordning för suppleanterna
Gun-Britt Klingberg, valberedningen, föredrar ärendet.
Fullmäktige beslutar
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att suppleanterna tjänstgör i följande ordning: Elisabet Sahlin, Suzi Sundberg, Anna-Karin
Hedman och Roger Marklund.
§ 25
Val av revisorer
Gun-Britt Klingberg, valberedningen, föredrar ärendet.
Valberedningen föreslår omval av Lisa Norrman och Kerstin Håkansson till ordinarie revisorer
samt omval av Filip Johnsson och nyval av Agneta Hammarstedt 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 Agneta Hammarstedt till revisorssuppleanter för en tid av två år.
§ 26
Justering av genomförda val
Fullmäktige beslutar
att genomförda val samt beslut om tjänstgöringsordning för suppleanter i §§ 21-25 förklaras
omedelbart justerade.
§ 27
Delegater till Kennelfullmäktige
Fullmäktige beslutar
att uppdra åt huvudstyrelsen att utse ledamöter och suppleanter till Kennelfullmäktige 2003.
§ 28
Huvudstyrelsens rapport och förslag till revision av klubbens stadgar
SSRK:s ordförande föredrar ärendet.
Fullmäktiges ordförande föreslår att ärende nummer 25, "Förslag från huvudstyrelsen avseende
dagordningen för Fullmäktigemöte, Avdelningsmöte och Klubbmöte", skall behandlas under
denna punkt.
Fullmäktige beslutar
att ärende nummer 25 behandlas i samband med stadgerevisionen.
Inlägg görs av Gunnar Petersson som redovisar ett visst behov av redaktionella ändringar av
stadgeförslaget tex bör en punkt om närvorätt finnas i dagordningen och att rubriken "Syfte" i
den så kallade "målparagrafen" återfår sin ursprungliga rubrik Mål. Vidare redovisar Gunnar
Petersson sin syn på hur en dagordning vid ett årsmöte skall vara utformad varför han kritiserar
huvudstyrelsens kompletteringsförslag i ärende nummer 25.
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Inlägg görs av Kjell Svenson som yrkar att i stadgar för SSRK i § 7, mom 2, punkt d skall
begränsningsregeln för antalet rasklubbsdelegater ändras från 4 till 7 delegater. I övrigt
tillstyrkes förslag till Stadgar för SSRK.
Inlägg görs av Bengt Norrving som i typstadgar för rasklubb yrkar att § 6 kompletteras med en
skrivning av följande innebörd: "Klubbmöte kan ersättas av ett fullmäktigemöte.
Fullmäktigedelegater utses av klubbens lokala organisation på sätt som skall framgå i
rasklubbsstadgan."
Inlägg görs av Moa Persson som med stöd av Gunnar Peterssons inlägg tillstyrker en
redaktionell översyn av vissa delar av förslag till stadgar för SSRK och yrkar avslag på
huvudstyrelsens kompletteringsförslag under ärende 25 och Kjell Svenssons yrkande på ändring
av begränsningsregeln för rasklubbsdelegater.
Inlägg görs av Märta Ericson som stödjer Gunnar Peterssons uppfattning vad gäller rubriken i
"målparagrafen".
Omröstning.
Ordförande ställer Kjell Svenssons yrkande att i § 7, mom 2, punkt d i SSRK:s stadgar skall
begränsningsregeln för antalet rasklubbsdelegater ändras från 4 till 7 delegater mot Moa
Perssons avslagsyrkande och finner att med 42 röster mot 20 avslår fullmäktige Kjells
Svensson yrkande.
Vidare ställer ordförande huvudstyrelsens framställan i ärende nummer 25, avseende
dagordningen för Fullmäktigemöte, Avdelningsmöte och Klubbmöte mot Moa Perssons
avslagsyrkande och finner att fullmäktige i enighet avslår huvudstyrelsens framställan.
Fullmäktige beslutar
att fastställa stadgar för SSRK att gälla från och med SSRK:s fullmäktigemöte 2004
att fastställa stadgar för avdelning inom SSRK att gälla från och med SSRK:s fullmäktigemöte
2004
att med bifall till Bengt Norrvings yrkande att § 6 kompletteras med en skrivning av följande
innebörd: "Klubbmöte kan ersättas av ett fullmäktigemöte. Fullmäktigedelegater utses av
klubbens lokala organisation på sätt som skall framgå i rasklubbsstadgan." , fastställa
typstadgar för rasklubb att gälla från och med SSRK:s fullmäktigemöte 2004
att uppdra till huvudstyrelsen, med beaktande av vad som framkommit under fullmäktiges
överläggningar, göra en viss redaktionell översyn av stadgarna
Det antecknas till protokollet att fullmäktige var enigt.
§ 29
Typstadgar och/eller riktlinjer för sektioner/aktivitetsgrupper
SSRK:s ordförande föredrar ärendet.
Föreligger förslag från huvudstyrelsen att få i uppdrag att i samverkan med representanter från
avdelningar och rasklubbar utreda de juridiska formerna för lokal verksamhet som bedrivs inom
avdelningar och rasklubbar.
Fullmäktige beslutar
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att uppdra till huvudstyrelsen att utreda de juridiska formerna för lokal verksamhet som bedrivs
inom avdelningar och rasklubbar.
§ 30
Rapport från Workshop – hur utveckla våra raser som jakthundar
SSRK:s ordförande föredrar ärendet.
Fullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
§ 31
Ajournering
Fullmäktige beslutar
att ajournera fullmäktigemötet till söndagen den 17 november klockan 09.00.
§ 32
Återupptagande av fullmäktigemötets förhandlingar
Fullmäktige beslutar
att återuppta förhandlingarna.
§ 33
Justering av röstlängden
Röstlängden justeras. Närvarande, 61 fullmäktigeledamöter samt övriga deltagare är
förtecknade i bilaga § 2.
§ 34
Etablera en utökad kommittéverksamhet i SSRK:s huvudstyrelse
SSRK:s ordförande föredrar ärendet.
Föreligger förslag att införa ett kommittésystem på försök under kommande mandatperiod.
Inlägg görs av Gunnar Petersson som menar att frågan om kommittéer inom huvudstyrelsen
inte är en fråga för fullmäktige. Huvudstyrelsen har alltid och kan även i framtiden bilda
kommittéer för enskilda frågor.
Inlägg görs av Moa Persson som med stöd av Gunnar Peterssons inlägg avstyrker förslaget och
uppmanar huvudstyrelsen att återtaga förslaget.
SSRK:s ordförande meddelar att huvudstyrelsen återtager förslaget och uppmanar fullmäktige
att se föredragningen som en information.
Fullmäktige beslutar
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att lägga informationen från huvudstyrelsen till handlingarna.
§ 35
Forum för SSRK:s jaktinriktade avel
SSRK:s ordförande föredrar ärendet.
Föreligger förslag att huvudstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med avdelningar och
rasklubbar utreda förutsättningarna för ett forum för den jaktinriktade aveln inom SSRK.
Inlägg görs av Gunnar Petersson, Bengt Norrving, Moa Persson, Kristina Lillnor, Helena
Hellström, Kjell Svensson och SSRK:s ordförande.
SSRK:s ordförande förtydligar huvudstyrelsens förslag till beslut.
Fullmäktige beslutar
att uppdra till huvudstyrelsen att utreda behovet av ett forum till stöd för den jaktinriktade
aveln inom SSRK samt hur detta skall organiseras inom SSRK
att vid Representantskapsmötet 2003 avlämna slutrapport över uppdraget.
§ 36
Rasmästerskap som officiella prov
SSRK:s ordförande föredrar ärendet.
Föreligger förslag från huvudstyrelsen att rasmästerskap som anordnas av rasklubb kan vara
ett officiellt prov. Vidare föreslås att den hund som blir rasmästare skall kunna få detta infört i
stamboken.
Inlägg görs av Gunnar Petersson som framför sin tveksamhet till att införa titeln rasmästare i
stamboken.
Inlägg görs av Kjell Bräster som upplysningsvis meddelar att SKK normalt enbart erkänner titlar
godkända av FCI att införas i stamboken.
Fullmäktige beslutar
att rasklubb kan hos Huvudstyrelsen ansöka om att klubbens rasmästerskap genomförs som
officiellt prov.
§ 37
Införande av officiella varmviltsprov (A-prov) för retriever
Sven-Göran Nilsson föredrar ärendet.
Föreligger förslag till jaktprovsbestämmelser retriever A-prov. Förslaget har i remissbehandling
hos rasklubbar, avdelningar och Jaktprovsdomarföreningen fått ett starkt stöd.
Vidare föreslår huvudstyrelsen att införa följande beteckningar: A-prov för jaktprov på varmt
vilt, B-prov för jaktprov på kallt vilt och C-prov för working tests.
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Inlägg görs av Gunnar Petersson som konstaterar att förslaget är bra.
Inlägg görs av Gunnar Hultman som yrkar att beteckningarna A-, B- och C-prov ersätts med
icke-värderande beteckningar såsom V-, K- och W-prov eller alternativt att alltid använda de
fullständiga namnen.
Inlägg görs av Peter Linder som yrkar att elitklass ändras till öppen klass, 4 CK ändras så att
alla kan få CK och att working tests inte ingår i proven. Vidare tillstyrker Peter Linder Gunnar
Hultmans yrkande.
Inlägg görs av Willy Gustavsson som yrkar avslag på införande av C-prov, working tests men
yrkar för övrigt bifall till förslaget.
Inlägg görs av Elisabet Sahlin och Lasse Jonsson som yrkar bifall till huvudstyrelsens förslag.
I övrigt görs inlägg av Gun-Britt Klingberg, SSRK:s ordförande, Kjell Bräster, Andreas
Sundgren, Inger Boström och Moa Persson.
Omröstning.
Ordförande ställer Gunnar Hultmans ändringsförslag beträffande beteckningarna för proven mot
huvudstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med huvudstyrelsens
förslag.
Ordförande ställer Peter Linders ändringsförslag till att elitklass ändras till öppen klass och 4 CK
ändras så att alla kan få CK mot huvudstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med huvudstyrelsens förslag.
Ordförande ställer Willy Gustavssons ändringsförslag att working tests inte ingår i proven mot
huvudstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med huvudstyrelsens
förslag.
Fullmäktige beslutar således
att varmviltsprov, A-prov, införs som officiell provform, att gälla från och med 2003-07-01 i
enlighet med föreslagna regler
att uppdra till huvudstyrelsen att skapa utrymme för utvärdering och eventuell revidering av
provreglerna efter överenskommelse med Svenska Kennelklubben under pågående
låsningsperiod för att få väl fungerande regelstruktur till 2007
att uppdra till huvudstyrelsen att vid kommande fullmäktigemöten rapportera om gjorda
utvärderingar
att uppdra till huvudstyrelsen att efter en första utvärdering lägga fram förslag till
championatsregler, med förslag om övergångsbestämmelser för meriter erhållna innan nya
championatsbestämmelser i kraftträdes
att införa betäckningarna A-prov för jaktprov på varmt vilt, B-prov för jaktprov på kallt vilt
samt C-prov för working tests
att denna paragraf förklaras omdelbart justerad.
§ 38
Rapport avseende bidrag vid anordnande av internationella prov och
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mästerskapstävlingar
Sven-Göran Nilsson föredrar rapporten.
Inlägg görs av Lasse Jonsson som undrar om rasklubbar kan få bidrag till anordnande av prov
eller mästerskapstävlingar.
SSRK:s kassör Agneta Olofsson redogör för budgeterade medel beträffande den internationella
provverksamheten.
Sven-Göran Nilsson konstaterar att bidrag kan ges under förutsättning att provet är officiellt.
Fullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
§ 39
Rapport avseende Tollarprovutredningen
SSRK:s ordförande föredrar rapporten.
Fullmäktige avslog en motion från Tollarklubben angående införandet av officiella
tollingjaktprov. Bakgrunden var att huvudstyrelsen fick i uppdrag att tillsammans med
Tollarklubben komma med förslag hur officiella prov skulle utförmas.
I föreliggande rapport föreslår huvudstyrelsen att Tollarklubben själva arbetar med frågan och
arbetar fram inofficiella tollingprov.
Inlägg görs av Gunnar Petersson som konstaterar att huvudstyrelsen inte tar det ansvar som
ankommer på en specialklubbs styrelse för sin ras utveckling och rasspecifika egenskaper.
Huvudstyrelsen måste därför ta ett fullt ansvar för Nova Scotia Duck Tolling Retrievers
utveckling.
Inlägg görs av Moa Persson som yrkar på återremiss för ny utredning med beaktande av de
synpunkter som framkom i Gunnar Peterssons inlägg.
Vidare görs inlägg av Kjell Bräster, Mona Gustafsson och SSRK:s ordförande.
Fullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till huvudstyrelsen för ny prövning och med beaktande av vad som
framkommit under överläggningen.
§ 40
Championatsregler för retriever
SSRK:s ordförande föredrar ärendet.
SSRK:s fullmäktige beslutade vid 2000 års fullmäktigemöte att uppdra till huvudstyrelsen att
utreda championatsreglerna för retriever.
Föreligger förslag att utöver de nu gällande championaten införa Svenskt Jaktprovs (j)
Championat (SJ(j)Ch) – för hund som erövrat tre 1:a pris i elitklass på jaktprov och genomfört
ett godkänt praktiskt jaktprov samt Svenskt Utställnings (u) Championat (SU(u)Ch) – för hund
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som erövrat tre certifikat på utställning.
Hund som tilldelats ett svenskt Jaktprovs (j) Championat i enlighet med detta förslag ersatt
med ett svenskt Jaktprovs Championat utan tillägget (j) om en kvalificerande utställningsmerit
erövras och vice versa för Svenskt Utställnings (u) Championat.
Inlägg görs av Willy Gustavsson som yrkar bifall till huvudstyrelsens förslag men med ett tillägg
i bestämmelserna på så sätt att för att erhålla ett Svenskt Jaktprovs (j) Championat skall
hunden ha genomgått en exteriörbeskrivning.
Inlägg görs av Märta Ericson, Bengt Norrving, Elisabet Sahlin, Kjell Bräster, Lars Ramberg, och
SSRK:s ordförande.
Följande talare yrkar bifall till huvudstyrelsens förslag: Lilian Jonsson, Erik Björne, Lasse
Jonsson, Anne Nerell, Moa Persson och Karin Ågren
Inlägg görs av Kjell Svensson som yrkar bifall till huvudstyrelsen förslag men med tillägg i
bestämmelserna att meritering skall ske efter samma principer som tidigare vilket innebär att
för Svenskt Jakprovs (j) Championat skall tre 1:a pris i elitklass på jaktprov i Sverige utdelade
av minst två domare. Betyget godkänd på praktiskt jaktprov i Sverige eller Finland eller lägst
2:a pris "very good" på internationellt jaktprov eller 1:a pris i öppen klass eller placering i
vinnarklass på danskt A-prov. För Svenskt Utställnings (u) Championat skall gälla tre certifikat
utdelade av minst två domare. Ett certifikat skall ha utdelats efter att hunden fyllt 24 månader.
Vidare yrkar Kjell Svensson att huvudstyrelsen får i uppdrag att utforma
övergångsbestämmelser.
Följande talare yrkar avslag till huvudstyrelsens förslag: Majvor Näsman, Kristina Lillnor, Peter
Linder, Ursula Thienemann och Gunnar Hultman.
Omröstning.
Ordförande prövar Willy Gustavssons tilläggsyrkande att för att erhålla ett Svenskt Jaktprovs (j)
Championat skall hunden ha genomgått en exteriörbeskrivning och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med Willy Gustavssons tilläggsyrkande.
Ordförande prövar Kjell Svensson tilläggsyrkanden om komplettering av bestämmelserna för att
meritering skall ske efter samma principer som tidigare vilket innebär att för Svenskt Jakprovs
(j) Championat skall tre 1:a pris i elitklass på jaktprov i Sverige utdelade av minst två domare.
Betyget godkänd på praktiskt jaktprov i Sverige eller Finland eller lägst 2:a pris "very god" på
internationellt jaktprov eller 1:a pris i öppen klass eller placering i vinnarklass på danskt A-prov.
För Svenskt Utställnings (u) Championat skall gälla tre certifikat utdelade av minst två domare.
Ett certifikat skall ha utdelats efter att hunden fyllt 24 månader samt att huvudstyrelsen får i
uppdrag att utforma övergångsbestämmelser och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
Kjell Svenssons förslag.
Fullmäktige beslutar
att med röstsiffrorna 33 mot 23 bifalla huvudstyrelsens förslag att komplettera nuvarande
championatsregler med Svenskt Jakprovs (j) Championat och Svenskt Utställnings (u)
Championat
att denna paragraf förklaras omdelbart justerad.
Följande ledamöter reserverar sig mot beslutet: Majvor Näsman, Roger Marklund,
Britt-Mari Engholm, Mona Iletorp, Inger Boström, Kristina Lillnor, Johan Körge, Lars Ramberg,

14 av 18

Anna Hedquist, Mia Hellstrand, Gunnar Hultman, Ursula Thienemann, Peter Linder, Kjell
Lindkvist, Lars Forsberg, Margot Engström och Monica Olofsson. Bilaga § 40
5 ledamöter har avstått från att rösta.
§ 41
Val av valberedning
Kjell Svensson föreslår fullmäktige att utse Bengt Norrving, Cilla Hamfelt och Anki Hamilton till
fullmäktiges valberedning.
Fullmäktige beslutar
att utse Bengt Norrving, Cilla Hamfelt och Anki Hamilton till fullmäktiges valberedning
att utse Bengt Norrving till ordförande i valberedningen.
§ 42
Championatsregler avseende Amerikansk Cocker Spaniel
SSRK:s ordförande föredrar ärendet.
Föreligger förslag från huvudstyrelsen om att återinföra de regler för Svenskt Utställnings
Championat (SUCh) som gällde för Amerikansk Cocker Spaniel före år 2000.
Inlägg görs av Lilian Jonsson som yrkar avslag på huvudstyrelsens förslag.
Fullmäktige beslutar
att avslå huvudstyrelsens förslag.
§ 43
Motion nummer 1, SSRK Östra om Delning av SSRK
Moa Persson, SSRK Östra yrkar att fullmäktige avslår motionen.
SSRK:s ordförande tillstyrker huvudstyrelsens förslag att avslå motionen.
Inlägg görs av Gunnar Petersson.
Fullmäktige beslutar
att avslå motionen
§ 44
Motion nummer 2, SSRK Östra om en stadgeändring som innebär att fullmäktigemötet
hålls varje år
Med anledning av fullmäktiges beslut om nya stadgar anser huvudstyrelsen motionen därmed
besvarad. (FM § 28/02)
Fullmäktige beslutar
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att med hänvisning till föredragningen, anse motionen besvarad.
§ 45
Motion nummer 3, SSRK Östra om en stadgeändring som innebär att fullmäktigemötet
förläggs till våren
Med anledning av fullmäktiges beslut om nya stadgar anser huvudstyrelsen motionen därmed
besvarad. (FM § 28/02)
Fullmäktige beslutar
att med hänvisning till föredragningen, anse motionen besvarad.
§ 46
Motion nummer 4, SSRK Östra om stadgeändring om innebär ändrade mandatperioder
Med anledning av fullmäktiges beslut om nya stadgar anser huvudstyrelsen motionen därmed
besvarad. (FM § 28/02)
Fullmäktige beslutar
att med hänvisning till föredragningen, anse motionen besvarad.
§ 47
Motion nummer 5, SSRK Östra om publicering av motioner i Apportören
Huvudstyrelsen föreslår i sin föredragning att fullmäktige avslår motionen.
Fullmäktige beslutar
att avslå motionen.
§ 48
Motion nummer 6, SSRK Östra om att inrätta en särskild sektion inom SSRK för
jakthundsfrågor
Med anledning av fullmäktiges beslut om att uppdra till huvudstyrelsen att utreda skapandet av
ett forum för jakthundsavel anser huvudstyrelsen motionen därmed besvarad. (FM § 35/02)
Fullmäktige beslutar
att med hänvisning till föredragningen, anse motionen besvarad.
§ 49
Motion nummer 7, SSRK Östergötland om SSRK/HS skall stå det ekonomiska ansvaret
vid internationella prov och mästerskap
Huvudstyrelsen föreslår i sin föredragning att fullmäktige avslår motionen. (FM § 38/02)
Fullmäktige beslutar
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att avslå motionen.
§ 50
Motion nummer 8, SSRK Västernorrland om avgift på spanielprov
Med anledning av ändrade regler för uttagande av avgifter anser huvudstyrelsen att
motionärens intentioner är uppfyllda varför motionen måtte anses besvarad.
Fullmäktige beslutar
att med hänvisning till föredragningen, anse motionen besvarad.
§ 51
Motion nummer 9, SSRK Cocker Spanielklubben om jaktanlagsprov för spaniel
Huvudstyrelsen föreslår i sin föredragning att fullmäktige avslår motionen.
Inlägg görs av Karin Ågren, Cocker Spanielklubben som finner att delar av motionens
intentioner återfinns i verksamhetsplanen och är därför nöjd med huvudstyrelsens beredning av
motionen.
Fullmäktige beslutar
att avslå motionen.
§ 52
Motion nummer 10, SSRK Golden Retrieverklubben om att återinföra unghundsklass
vid utställning
Huvudstyrelsen har i sin föredragning meddelat att Svenska Kennelklubben har beslutat att
återinföra unghundsklass vid utställning från och med 2003-01-01. Huvudstyrelsen anser
därmed motionen besvarad.
Fullmäktige beslutar
att med hänvisning till föredragningen, anse motionen besvarad.
§ 53
Avslutning
Fullmäktiges ordförande Hans Forsell överlämnar fullmäktigemötet till SSRK:s nyvalde
ordförande Andreas Sundgren som tackar fullmäktige för visat förtroende och därmed förklarar
2002 års ordinarie fullmäktigemöte avslutat.

Tommy Winberg
Sekreterare
Justeras:
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Hans Forsell
Ordförande
Gunnar Hultman
Justerare
Cilla Hamfelt
Justerare
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