SVENSKA SPANIEL- OCH RETRIEVERKLUBBEN PROTOKOLL 2005-04-23—24
§§ 1-56

Protokoll fört vid Svenska Spaniel- och Retrieverklubbens, SSRK,
ordinarie fullmäktigemöte, 2005-04-23—24, Hotell Nova Park,
Knivsta.

Parentation med anledning av att följande medlemmar avlidit Harry Juhl, Göran och Elsa
Marklund samt Tore Danielsson. Samtliga har haft framträdande förtroendeuppdrag inom SSRK.
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§1
Fullmäktigemötets öppnande
Svenska Spaniel och Retrieverklubbens ordförande Andreas Sundgren hälsar
fullmäktigeledamöterna samt övriga deltagare välkomna och förklarar 2005 års ordinarie
fullmäktigemöte öppnat.

§2
Fastställande av röstlängden
Röstlängden justeras, Närvarande 51 fullmäktigeledamöter samt övriga deltagare är förtecknade i
bilaga § 2, FM 2005.
§3
Val av fullmäktiges presidium
Föreligger förslag från valberedningen att utse Kjell Bräster till fullmäktiges ordförande samt Sune
Nilsson till fullmäktiges vice ordförande.
Fullmäktige beslutar
att utse Kjell Bräster till fullmäktiges ordförande samt Sune Nilsson 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 Helena Hellström och Lilian Jonsson till justerare, tillika rösträknare.
Fullmäktige beslutar
att utse Helena Hellström och Lilian Jonsson till justerare, tillika rösträknare.
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§6
Närvaro och yttranderätt
Ordföranden meddelar att enligt SSRK:s 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 ordförandens meddelande till handlingarna.

§7
Fullmäktigemötets sammankallande
Tid och plats för 2005 års fullmäktigemöte har offentliggjorts i Apportören nummer 4/2004.
Fullmäktiges ledamöter har genom kallelse och övriga handlingar, utsänd 2005-03-24, kallats till
ordinarie fullmäktigemöte.
Bitte Sjöblom anför det olämpliga i att fullmäktigemötet är förlagt i tiden så att avdelningar och
rasklubbar inte har haft sina avdelnings- respektive klubbmöten.
SSRK:s ordförande Andreas Sundgren anger bland annat som skäl att kennelfullmäktige är förlagt
till början av juni men lovar att synpunkter på fullmäktiges förläggning i tiden skall beaktas i
framtiden.
Fullmäktige beslutar
att fullmäktigemötet har stadgeenligt sammankallats.

§8
Dagordning
Föreligger av huvudstyrelsen upprättat förslag till dagordning.
Vidare föreligger förslag från presidiet att ärende 24, "Förslag från huvudstyrelsen att genomföra
utredning av genomgripande förändringar inom organisationen." att behandlas efter ärende 27 och
i anslutning till ärende 38, "Motion nr 11. Delning av SSRK.", samt att ärende 22, "Förslag från
huvudstyrelsen att ta bort krav om obligatorisk exteriör beskrivning för start i Elit klass för
Retriever." utgår.
Lars Johnsson föreslår att ärende 23, "Förslag från huvudstyrelsen att häva beslut om mästerskap
som officiellt prov för rasklubbar." behandlas i samband med ärende 30, "Motion nr 3. Rasklubbar
med kompetens och resurser får efter ansökan arrangera särskilda B-jaktprov UKL och NKL."
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Kjell Svensson föreslår att ärendena 17 och 36 som rör SSRK:s ekonomi behandlas tillsammans.
Fullmäktige beslutar
att med bifall till ändringsförslagen fastställa dagordningen i övrigt enligt huvudstyrelsens förslag.

§9
Arbets- och beslutsordning
Ordföranden sammanfattar förslag till arbets- och beslutsordning vid fullmäktigemötet. Särskilt
lyftes fram talarordning och möjligheterna till replik. Repliktiden får inte överstiga en minut.

Fullmäktige beslutar
att med godkännande lägga ordförandens redogörelse om arbets- och beslutsordning till
handlingarna.

§ 10
Val av tre personer för förberedande av val till valberedning
Föreligger förslag att utse Marita Björling, Morgan Torell, Lars Johnsson, Lotta Olsson och Willy
Gustafsson för att förbereda val till valberedning.
Föreligger avsägelse från Willy Gustafsson.
Försöksvotering sker
varefter Fullmäktige beslutar
att utse Marita Björling, Lars Johnsson och Lotta Olsson att förbereda fullmäktiges val av
valberedning.

§ 11
Verksamhetsberättelse, samt årsbokslut med balans- och resultaträkning för 2002
Ordförande gör en kortfattad föredragning.
SSRK:s kassör Agneta Olofsson föredrar huvudstyrelsens förslag till årsbokslut för 2002.
Fullmäktige beslutar
att med godkännande lägga huvudstyrelsens verksamhetsberättelse för 2002 till handlingarna.
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§ 12
Revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning för 2002
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 2002-12-31och att i densamma uppkommit överskott med 120.829 kronor balanseras i ny
räkning.
§ 13
Verksamhetsberättelse, samt årsbokslut med balans- och resultaträkning för 2003
Huvudstyrelsen gör följande tillägg till verksamhetsberättelsen:
"Under slutet av året utfördes en postomröstning bland 2002 års fullmäktigedelegater kring när de
nya stadgarna skulle träda i kraft. Omröstningen resulterade i att SSRK:s nya stadgar skulle träda i
kraft den 1:a juli 2004 med konsekvensen att nästkommande Fullmäktigemöte avhålles under
våren 2005."
Ordförande gör en kortfattad föredragning.
Marita Björling efterlyser uppgift om avelskommitté för 2003.
SSRK:s ordförande Andreas Sundgren kompletterar verksamhetsberättelsen med att Ingrid
Roslund och Annika Åkerman utgjorde avelskommitté.
SSRK:s kassör Agneta Olofsson föredrar huvudstyrelsens förslag till årsbokslut för 2003.
Fullmäktige beslutar
att godkänna huvudstyrelsens kompletteringar till verksamhetsberättelsen
att i övrigt med godkännande lägga huvudstyrelsens verksamhetsberättelse för 2003 till
handlingarna.

§ 14
Revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning för 2003
Revisor Kerstin Henriksson föredrar revisorernas berättelse.
Fullmäktige beslutar
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att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna
att fastställa av huvudstyrelsen upprättad och av revisorerna påtecknad balans- och resultaträkning
per 2003-12-31och att i densamma uppkommit överskott med 263.324 kronor balanseras i ny
räkning.

§ 15
Verksamhetsberättelse, samt årsbokslut med balans- och resultaträkning för 2004
Ordförande gör en kortfattad föredragning.
SSRK:s kassör Agneta Olofsson föredrar huvudstyrelsens förslag till årsbokslut för 2004.
I ett anförande anser Gunnar Petersson att de tre årens verksamhetsberättelser är föredömliga.
Gunnar Petersson ger exempel på skrivningar som kan misstolkas såsom "SSRK och
rasklubbarna". Rasklubbarna är SSRK.
Vidare saknar Gunnar Petersson en redogörelse för Jägarförbundet, SKK och SSRK:s
gemensamma arrangemang på Öster Malma.
Marita Björling yrkar att det i Verksamhetsberättelsens inledning införs att de nya stadgarna gäller
från och med 2004-07-01.
Kerstin Lindecrantz, huvudstyrelsen, kompletterar verksamhetsberättelsen under rubriken
"Spanielmästerskap" att efter Öster Malma införa Bro gård.
Fullmäktige beslutar
att godkänna föreslagna kompletteringar till verksamhetsberättelsen
att i övrigt med godkännande lägga huvudstyrelsens verksamhetsberättelse för 2004 till
handlingarna.

§ 16
Revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning för 2004
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 2004-12-31och att i densamma uppkommen förlust med 137.369 kronor balanseras i ny
räkning.
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§ 17
Redovisning av avelsverksamheten
Ingrid Roslund, huvudstyrelsen, redogör för avelskommitténs arbete för tiden 2002-2004.
Sammanfattningsvis redogör Ingrid Roslund för SSRK:s arbete med SKK:s projekt RAS.
Fullmäktiges ordförande, Kjell Bräster, informerar ur ett SKK-perspektiv arbetet med RAS.
Fullmäktige beslutar
att med godkännande lägga redogörelse och information till handlingarna.

§ 18
Huvudstyrelsens rapport avseende uppdrag från fullmäktigemötet 2002
SSRK:s ordförande Andreas Sundgren föredrar ärendet.
Anförande hålls av Marita Björling, Paul Andersson, Bitte Sjöblom, Lars Johnsson och Andreas
Sundgren.
Efter överläggning beslutar fullmäktige
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 19
Ansvarsfrihet 2002-2004
Föreligger förslag från revisorerna att bifalla ansvarsfrihet för huvudstyrelsens ledamöter för
SSRK:s förvaltning tiden 2002-2004.
Fullmäktige beslutar
att bevilja huvudstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2002-2004 års förvaltning.
Beslutet var enhälligt.

§ 20
Verksamhetsplan för 2005
Föreligger av huvudstyrelsen upprättat förslag till verksamhetsplan för 2005.
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Huvudstyrelsens ordförande Andreas Sundgren föredrar ärendet.
Anförande hålls av Kjell Svensson, Marita Björling, Cilla Hamfelt, Helena Hellström och Lars
Johnsson.
Huvudstyrelsen föreslår en ändring i Verksamhetsplanens inledande text. Följande text strykes: "I
samband med 60-årsjubiléet träder SSRK:s nya stadgar också i kraft. Det innebär bland annat att
klubben i fortsättningen kommer att ha årliga Fullmäktigemöten och att dessa kommer att vara
förlagda till våren istället för, som har varit brukligt de senaste tio åren, till hösten."
Ny text: "Klubben skall i fortsättningen hålla årliga Fullmäktigemöten. Dessa kommer att vara
förlagda till våren i stället för, som har varit brukligt de senaste tio åren, till hösten."
Under rubriken "Utställning" finns i sista stycket, sista raden, frågetecken i stället för datum.
Följande datum skall införas i texten: "17-18 september".
Kjell Svensson beskriver i ett anförande, svårigheten att behandla 2005 års verksamhetsplan när en
stor del av verksamhetsåret är passerat. Kjell Svensson yrkar därför att till Fullmäktigemötet 2006
bör förslaget till verksamhetsplan omfatta även 2007.
Marita Björling saknar i verksamhetsplanen frågor rörande utbildning i föreningsteknik och yrkar
därför att huvudstyrelsen får i uppdrag att se över frågan om stöd för utbildning i föreningsteknik.
För övrigt görs inlägg av Cilla Hamfelt och Helena Hellström.
Kjell Svensson yrkar att följande text införs under rubriken "Utställning": "En diskussion med
avdelningar och rasklubbar rörande den kynologiska kvalitén på den exteriöra verksamheten inom
SSRK sak initieras." samt
Under rubriken "Avel": "Att utveckla metoder och rutiner för att följa upp och utvärdera RASdokumenten blir en viktig framtida uppgift."
Lars Johnsson yrkar att under rubriken "Jaktprov retriever", andra stycket, sista meningen skall stå
"skall" i stället för bör, vilket innebär att meningen lyder på följande sätt: En utvärdering av
egenskapsprotokollet skall göras i samverkan med rasklubbarna och JDF.
Fullmäktige beslutar
att uppdra till huvudstyrelsen att vid 2006 års ordinarie fullmäktigemöte redovisa en
verksamhetsplan med en ekonomisk planering för minst ett år utöver innevarande år
att uppdra till huvudstyrelsen att beakta behovet av utbildning i föreningsteknik
inom SSRK-organisationen
att i verksamhetsplanen tillföra följande text under rubriken "Utställning": En diskussion med
avdelningar och rasklubbar rörande den kynologiska kvalitén på den exteriöra verksamheten inom
SSRK ska initieras
att i verksamhetsplanen tillföra följande text under rubriken "Avel": Att utveckla metoder och
rutiner för att följa upp och utvärdera RAS- dokumenten blir en viktig framtida uppgift
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att i verksamhetsplanen ändra texten under rubriken "Jaktprov retriever", andra stycket, sista
meningen enligt följande: En utvärdering av egenskapsprotokollet skall göras i samverkan med
rasklubbarna och JDF.
att för övrigt fastställa huvudstyrelsens reviderade förslag till verksamhetsplan för 2005.

§ 21
Budget 2005
SSRK:s kassör Agneta Olofsson redogör för huvudstyrelsens arbete med budget för 2005.
Anföranden hålls av Gunilla Lefwerth, Bengt Norrving och Marita Björling.
Det antecknas till protokollet med anledning av anförande angående SSRK:s framtida likviditet,
att huvudstyrelsen inte har presenterat en ekonomisk plan för 2006 och 2007.
Fullmäktige beslutar
att fastställa 2005 års intäktsbudget till 2.754.000 kronor och en kostnadsbudget till 3.251.500
kronor vilket innebär en budgeterad förlust med 497.000 kronor.

§ 22
Avgifter 2006
Föreligger förslag från huvudstyrelsen om en höjning av medlemsavgiften för enskild medlem från
225 kronor till 275 kronor samt för familjemedlem från 75 kronor till 125 kronor. De nya
medlemsavgifterna skall gälla från och med 2006-01-01.
SSRK:s ordförande Andreas Sundgren föredrar ärendet.
Anföranden med avslagsyrkande hålls av Marita Björling, Lilian Jonsson och Bitte Sjöblom.
Kjell Svensson yrkar att huvudstyrelsen kompletterar avgiftsförslaget med övriga avgifter som
Fullmäktige skall ta ställning till.
Efter överläggning beslutar Fullmäktige
att återremitera förslaget till huvudstyrelsen för kompletterande beredning.

§ 23
Reseersättningar mm
Föreligger huvudstyrelsens förslag till reseersättningar för styrelseledamöter, revisorer,
valberedning och dem som ingår i resepoolen.
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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

§ 24
Val av ordförande i huvudstyrelsen, SSRK:s ordförande
Bengt Norrving, valberedningen föredrar ärendet.
Valberedningen föreslår omval av Andreas Sundgren till huvudstyrelsens ordförande för en tid av
ett år.
Fullmäktige beslutar
att utse Andreas Sundgren till huvudstyrelsens ordförande för en tid av ett år.
Beslutet var enhälligt.

§ 25
Val av vice ordförande i huvudstyrelsen
Bengt Norrving, valberedningen föredrar ärendet.
Valberedningen föreslår Ingrid Roslund, som innehar mandat, till huvudstyrelsens vice ordförande.
Fullmäktige konstaterar att enligt stadgarna skall vice ordförande väljas på två år varför
valberedningen uppmanas att vidare bereda ärendet.
Fullmäktige beslutar
att ajournera fullmäktigemötet för att ge valberedningen möjlighet till fortsatta beredning av
förslaget till vice ordförande.
Fullmäktige beslutar
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att återuppta Fullmäktiges överläggningar.
Efter vederbörliga överläggningar kompletterar valberedningen förslag med att föreslå Ingrid
Roslund till vice ordförande i huvudstyrelsen för en tid av två år.
Fullmäktige beslutar
att utse Ingrid Roslund till vice ordförande i huvudstyrelsen för en tid av två år.
Beslutet var enhälligt.

§ 26
Val av ledamöter i huvudstyrelsen
Bengt Norrving, valberedningen föredrar ärendet.
Valberedningen föreslår nyval av Paul Andersson, Thomas Persson och Roger Westerman genom
fyllnadsmandat, till ledamöter i huvudstyrelsen för en tid av ett år.
Vidare föreslår valberedningen nyval av Kerstin Eklund, Kerstin Lindecrantz och Kjell Svensson
till ledamöter i huvudstyrelsen för en tid av två år.
Valberedningen presenterar kandidaterna.
Fullmäktige beslutar
att utse Paul Andersson, Thomas Persson och Roger Westerman till ledamöter i huvudstyrelsen
för en tid av ett år
att utse Kerstin Eklund, Kerstin Lindecrantz och Kjell Svensson till ledamöter i huvudstyrelsen
för en tid av två år.
Beslutet var enhälligt.

§ 27
Val av suppleanter i huvudstyrelsen
Bengt Norrving, valberedningen föredrar ärendet.
Valberedningen föreslår nyval av Camilla Ährlund, Sören Svärd, Lars Johnsson och Hans Richter
till suppleanter i huvudstyrelsen för en tid av ett år.
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Valberedningen presenterar kandidaterna.
Fullmäktige beslutar
att utse Camilla Ährlund, Sören Svärd, Lars Johnsson och Hans Richter till suppleanter i
huvudstyrelsen för en tid av ett år.
Beslutet var enhälligt.

§ 28
Tjänstgöringsordning för suppleanterna
Bengt Norrving, valberedningen föredrar ärendet.
Fullmäktige beslutar
att suppleanterna tjänstgör i följande ordning: Camilla Ährlund, Sören Svärd, Lars Johnsson och
Hans Richter.

§ 29
Val av revisorer
Bengt Norrving, valberedningen, föredrar ärendet.
Valberedningen föreslår omval av Lisa Norrman och Kerstin Henriksson till ordinarie revisorer
samt omval av Filip Johnsson och Agneta Hammarstedt till revisorssuppleanter för en tid av ett år.
Fullmäktige beslutar
att utse Lisa Norrman och Kerstin Henriksson till ordinarie revisorer för en tid av ett år.
att utse Filip Johnsson och Agneta Hammarstedt till revisorssuppleanter för en tid av ett år.

§ 30
Justering av genomförda val
Fullmäktige beslutar
att genomförda val samt beslut om tjänstgöringsordning för suppleanter i §§ 24-29 förklaras
omedelbart justerade.

§ 31
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Val av valberedning
Fullmäktige beslutar
att bordlägga val av valberedning.

§ 32
Ajournering
Fullmäktige beslutar
att ajournera fullmäktigemötet till söndagen den 24 april 2005 klockan 09.00.
§ 33
Återupptagande av fullmäktigemötets förhandlingar
Fullmäktige beslutar
att återuppta förhandlingarna.

§ 34
Val av valberedning
Återupptar fullmäktige till behandling bordlagt ärende, § 31, Fullmäktige 2005, val av
valberedning.
Lars Johnsson föreslår fullmäktige att utse Elisabeth Sahlin till ledamot för en tid av ett år och
Kalle Ahlsten, fyllnadsval, till ledamot för en tid av ett år samt Bengt Gustavsson till ledamot för
en tid av två år i valberedningen.
Vidare föreslår Lars Johnsson att Elisabeth Sahlin utses till sammankallande i valberedningen.
Fullmäktige beslutar
att utse Elisabeth Sahlin och Kalle Ahlsten till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
att utse Bengt Gustavsson till ledamot i valberedningen för en tid av två år
att utse Elisabeth Sahlin till valberedningens sammankallande för en tid av ett år
att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 35
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Avgifter 2006
Återupptar fullmäktige till behandling återremitterat ärende, § 22, Fullmäktige 2005, avgifter för
2006.
SSRK:s ordförande Andreas Sundgren föredrar ärendet.
Huvudstyrelsen föreslår att följande medlemsavgifter tillämpas från och med 2006-01-01:
Fullbetalande medlem: 275 kronor,
familjemedlem: 100 kronor,
uppfödare som anmäler valpköpare per ny medlem: 130 kronor samt
utländsk medlem: 400 kronor.
Vidare föreslås att avdelningarnas andel av fullbetalande medlemsavgift justeras till 35 kronor per
medlem. Intäkterna för familjemedlemskap föreslås även fortsättningsvis tillfalla avdelningarna i
sin helhet.
Marita Björling yrkar att avgiften för fullbetalande medlem skall höjas med 25 kronor, alltså till
250 kronor/år, i övrigt tillstyrks huvudstyrelsens förlag.
Lilian Jonsson yrkar att avgiften för fullbetalande medlem skall höjas med 25 kronor, alltså till
250 kronor/år, i övrigt tillstyrks huvudstyrelsens förlag.
Försökvotering genomförs.
Fullmäktige beslutar
att fastställa följande avgifter att gälla från och med 2006-01-01: Fullbetalande medlem; 250
kronor, familjemedlem; 100 kronor, uppfödare som anmäler valpköpare per ny medlem enligt
riktlinjer fastställda av huvudstyrelsen; 130 kronor samt utländsk medlem; 400 kronor.

§ 36
Motion nummer 9, Labrador Retrieverklubben om sänkta avgifter för rasklubbarna
Motionären föreslår en sänkning av rasklubbsavgiften till SSRK från nuvarande 6 kronor till 3
kronor.
Huvudstyrelsen tillstyrker motionen.
Jörgen Norrblom yrkar bifall till motionen.
Fullmäktige beslutar
att bifalla motionen vilket innebär att rasklubbsavgiften från och med 2006-01-01 är 3
kronor/medlem.
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§ 37
Förslag till revidering av jaktprovsregler för retriever, B-prov
Elisabeth Sahlin föredrar huvudstyrelsens förslag till revidering av jaktprovsregler för retriever,
B-prov. Huvudstyrelsen kompletterar förslaget enligt följande: § 6 under rubriken
"elitklass" skall stå "För hundar som är utställda eller exteriörbeskrivits…." samt § 15 under
rubriken "klasser" skall stå "Särskilt prov anordnas i nybörjarklass (nkl) och öppen klass.
Anförande hålls av Helena Hellström, Gunilla Lefwerth, Gunnar Peterson, Willy Gustafsson,
Bertil Furberg och Gunnar Hultman.
Willy Gustafsson yrkar att nybörjarklass och unghundsklass byter namn till anlagsklass.
Gunnar Hultman yrkar att hela förslaget skall återremitteras för ny beredning.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition på ärendets avgörande denna dag å ena och Gunnar Hultmans
yrkande om återremiss å andra sidan och finner att fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras i
dag.
Upptas till behandling Willy Gustafssons yrkande på namnändring av nybörjarklass och
unghundsklass till anlagsklass.
Ordföranden ställer proposition på huvudstyrelsens förslag på benämning å ena och Willy
Gustafssons yrkande på namnändring å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller
huvudstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs. Fullmäktige beslutar med 29 röster mot 22 röster att bifalla
huvudstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer slutligen proposition på huvudstyrelsens samlade förslag till revidering av
jaktprovsregler för retriever, B-prov och finner att
Fullmäktige beslutar
att fastställa jaktprovsregler för retriever, B-prov i enlighet med huvudstyrelsens förslag med
huvudstyrelsens kompletterande förslag.
Gunilla Lefwerth yrkar att fullmäktige återupptar behandlingen av revidering av jaktprovsregler
för retriever, B-prov.
Anförande hålls av Marita Björling, Willy Gustafsson och Bitte Sjöblom som alla yrkar på att
ärendet återupptas till behandling.
Ordföranden ställer proposition på att ärendet är slutbehandlat å ena och att ärendet skall
återupptas till behandling å andra sidan och finner att fullmäktige beslutar att ärendet är
slutbehandlat.
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Votering begärs och verkställs. Fullmäktige beslutar med 31 röster mot 20 att ärendet är
slutbehandlat.
Fullmäktige beslutar
att ajournera fullmäktigemötet.
Fullmäktige beslutar
att återuppta förhandlingarna.
Ordföranden ställer åter proposition huruvida ärendet är slutbehandlat å ena och att ärendet skall
återupptas till behandling å andra sidan och finner att fullmäktige beslutar att återuppta
behandlingen av ärendet.
Elisabeth Sahlin föredrar huvudstyrelsens förslag i avsnittet om apporteringsföremål.
Anförande hålls av Gunilla Lefwerth, Marita Björling, Bitte Sjöblom, och Lars Johnsson.
Marita Björling yrkar avslag på huvudstyrelsens förslag om apporteringsföremål och yrkar på att
nuvarande regler kvarstår vilket innebär att vilt ska behållas i elitklass.
Bitte Sjöblom och Gunilla Lefwerth yrkar bifall till Marita Björlings yrkande.
Lars Johnsson yrkar bifall till huvudstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på huvudstyrelsens förslag å ena och Marita Björlings förslag å
andra sidan och finner att fullmäktige beslutar enligt huvudstyrelsens förslag.
Fullmäktige har således beslutat
att slutligt fastställa jaktprovsregler för retriever, B-prov i enlighet med huvudstyrelsens förslag
med huvudstyrelsens kompletterande förslag.

§ 38
Förslag till revidering av jaktprovsregler för retriever, A-prov
Elisabeth Sahlin föredrar huvudstyrelsens förslag till revidering av jaktprovsregler för retriever,
A-prov. Huvudstyrelsen kompletterar förslaget enligt följande: § 6 under rubriken
"Kvalificeringsklass", andra raden skall stå: Hund som tilldelas "Ej godkänt" vid två tillfällen
samma provsäsong får ej deltaga mer under innevarande jaktår." vidare under rubriken
"elitklass" skall stå "För hundar som är utställda eller exteriörbeskrivits….".
Fullmäktige beslutar
att fastställa jaktprovsregler för retriever, A-prov i enlighet med huvudstyrelsens förslag med
huvudstyrelsens kompletterande förslag.
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§ 39
Championatsbestämmelser för retriever
Elisabeth Sahlin föredrar huvudstyrelsens förslag till championatsbestämmelser för retriever, A,
respektive B-prov.
Anförande hålls av Gunilla Lefwerth, Bitte Sjöblom, Lars Johnsson, Willy Gustafsson, Ingmar
Borelius, Lilian Jonsson och Kjell Svensson.
Lars Johnsson yrkar bifall till huvudstyrelsens förslag.
Gunilla Lefwerth yrkar på följande beteckningar för championat, A-prov: SJACH, med utställning
och SJ(a)CH, exteriörbeskriven.
Ordförande ställer proposition på avslag å ena och bifall å andra sidan och finner att fullmäktige
beslutar avslå Gunilla Lefwerths förslag till championatsbeteckningar.
Votering begärs och verkställs. Fullmäktige beslutar med 26 röster mot 21 röster att avslå Gunilla
Lefwerts förslag championatsbeteckningar.
Fullmäktige beslutar slutligen
att fastställa championatsbestämmelser för retriever i enlighet med huvudstyrelsens förslag.

§ 40
Förslag till revidering av jaktprovsbestämmelser för spaniel
Kerstin Lindecrants föredrar huvudstyrelsens förslag till revidering av jaktprovsbestämmelser för
spaniel.
Anförande hålls av Gunnar Petersson, Bengt Norrving och Paul Andersson.
Fullmäktige beslutar
att fastställa jaktprovsbestämmelser för spaniel i enlighet med huvudstyrelsens förslag.

§ 41
Justering av röstlängden
Röstlängden justeras, Närvarande 57 fullmäktigeledamöter samt övriga deltagare är förtecknade i
bilaga § 2, FM 2005.
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§ 42
Förslag från huvudstyrelsen om en översyn av SSRK:s organisation
SSRK:s ordförande Andreas Sundgren föredrar ärendet. Huvudstyrelsen föreslår Fullmäktige att
uppdra till huvudstyrelsen att tillsätta en utredningsgrupp för en bred organisationsöversyn av
SSRK.
Anförande hålls av Krister Söderstam, Paul Andersson, Marita Björling, Bengt Norrving, Andreas
Sundgren, Bitte Sjöblom, Gunnar Petersson, Cilla Hamfelt och Hans Forsell.
Krister Söderstam anför att utredningsgruppen tar fram en konsekvensanalys vid en delning av
SSRK i en Spaniel- respektive Retrieverklubb samt att utredningsgruppen undersöker
organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av ett medlemskap via rasklubbarna.
Bitte Sjöblom anför att utredningsgruppen skall ta fram konkreta alternativ var av ett skall vara en
delning av SSRK. Utredningen skall göra en konsekvensanalys av förslaget utifrån organisatoriska
och ekonomiska förutsättningar. Utredningen bör remissbehandlas.
Fullmäktige beslutar
att uppdra till huvudstyrelsen att genomföra en översyn av SSRK:s organisation
att i det fortsatta arbetet skall beaktas det som anförts under Fullmäktiges överläggningar.

§ 43
Förslag från huvudstyrelsen om stadgekorregering av typstadgar för rasklubbar inom SSRK
SSRK:s ordförande Andreas Sundgren föredrar ärendet.
Huvudstyrelsen föreslår fullmäktige besluta om följande ändringar i typstadgar för rasklubbar
inom SSRK:
Under § 8, mom 1, andra stycket föreslås följande text; "Klubbstyrelsen utser inom sig vice
ordförande och kassör samt inom eller utom sig sekreterare", ersättas av följande text; "För
rasklubb, som ej har fullmäktigesystem, utser klubbstyrelsen, vice ordförande inom sig. Kassör
utses inom och sekreterare inom eller utom klubbstyrelsen."
Under § 9 Revision och räkenskaper, andra stycket föreslås följande text; "Revisorernas berättelse
ska vara klubbstyrelsen tillhanda senast två veckor före klubbmötet/fullmäktigemötet." ersättas av
följande text; "Revisorernas berättelse ska vara klubbstyrelsen tillhanda två veckor före ordinarie
klubbmöte, respektive fyra veckor före ordinarie fullmäktigemöte.".
Anförande hålls av Kjell Svensson.
Fullmäktige beslutar
att fastställa huvudstyrelsens förslag till ändringar i typstadgar för rasklubbar inom SSRK,
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§ 8, mom 1 samt § 9 enligt föredragningen.
Beslutet var enhälligt.

§ 44
Motion nummer 1, SSRK Västernorrland, ang domares rekryteringsgång och
utbildningsplan för jaktprovsdomare
SSRK Västernorrland yrkar att Fullmäktige beslutar
att rekryteringsgången och utbildningsplanen inför den domarutbildning som äger rum inom
SSRK, gällande spaniel- och retrieverprov, görs offentlig för SSRK:s medlemmar på till exempel
SSRK:s officiella hemsida.
SSRK:s ordförande Andreas Sundgren föredrar ärendet. Huvudstyrelsen anser motionen besvarad.
Marita Björling yrkar bifall till motionen.
Fullmäktige beslutar
att bifalla motionen.

§ 45
Motion nummer 2, Flatcoated Retrieverklubben, ang nordiskt utställningschampionat
Flatcoated Retrieverklubben föreslår fullmäktige besluta
att endast hundar med jaktmerit (andra pris i öppen klass) det vill säga Svensk
utställningschampion skall kunna erövra titeln Nordisk utställningschampion.
SSRK:s ordförande Andreas Sundgren föredrar ärendet. Huvudstyrelsen föreslår Fullmäktige att
bifalla motionen.
Anförande hålls av Gunilla Lefwerth, Kerstin Eklund och Lars Johnsson.
Gunilla Lefwerth yrkar bifall till motionen.
Fullmäktige beslutar
att bifalla motionen.

§ 46
Motion nummer 3, Labrador Retrieverklubben, ang rasklubbar med kompetens och
resurser får efter ansökan arrangera särskilda B-jaktprov för UKL och NKL
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Labrador Retrieverklubben föreslår fullmäktige besluta att rasklubbar med kompetens och resurser
får efter ansökan arrangera särskilda B-jaktprov för UKL och NKL
SSRK:s ordförande Andreas Sundgren föredrar ärendet. Huvudstyrelsen föreslår Fullmäktige att
bifalla motionen.
Anförande hålls av Willy Gustafsson, Gunnar Petersson, Paul Andersson, Marita Björling, Bitte
Sjöblom, Elisabeth Sahlin, Jörgen Norrblom, Kjell Svensson och Lars Johnsson.
Willy Gustafsson yrkar bifall till motionen.
Gunnar Petersson yrkar avslag på motionen.
Paul Andersson yrkar i ett tillägg till motionen att beslutet även skall omfatta spanielrasklubbarna.
Kjell Svensson yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall å ena och avslag till motionen å andra sidan och finner att
fullmäktige beslutar bifalla motionen
Fullmäktige har således beslutat
att bifalla motionen
Vidare beslutar fullmäktige
att uppdra till huvudstyrelsen att hos spanielrasklubbarna undersöka intresset för motsvarande
möjlighet till officiella prov i motionens anda.

§ 47
Motion nummer 4, Flatcoated Retrieverklubben, ang utdelning av certifikat i jaktklass
Flatcoated Retrieverklubben föreslår fullmäktige besluta att utställningscertifikat för flatcoated
retriever endast ska kunna erövras i jaktklass.
SSRK:s ordförande Andreas Sundgren föredrar ärendet. Huvudstyrelsen föreslår Fullmäktige att
avslå motionen.
Anförande hålls av Gunilla Lefwerth, Gunnar Petersson, Bitte Sjöblom och Marita Björling.
Gunilla Lefwerth yrkar bifall till motionen.
Gunnar Petersson yrkar avslag på motionen.
Bitte Sjöblom och Marita Björling yrkar bifall till Gunilla Lefwerths bifallsyrkande.
Ordförande ställer proposition på avslag å ena och bifall till motionen å andra sidan och finner att
fullmäktige beslutar bifalla motionen.
Fullmäktige har således beslutat
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att bifalla motionen.

§ 48
Motion nummer 5, Labrador Retrieverklubben, ang utdelande av certifikat på utställning
Labrador Retrieverklubben föreslår fullmäktige besluta att för labrador retriever skall certifikat
utdelas i jaktkonkurrensklass. Certifikat tilldelas samtliga labrador retriever som erhållit CK i
denna klass.
SSRK:s ordförande Andreas Sundgren föredrar ärendet. Huvudstyrelsen föreslår Fullmäktige att
avslå motionen.
Anförande hålls av Bitte Sjöblom, Kjell Svensson och Lars Johnsson.
Bitte Sjöblom yrkar bifall till motionen.
Lars Johnsson yrkar avslag till motionen.
Bitte Sjöblom anför att Labrador Retrieverklubben reviderar förslaget i motionen vilket innebär att
följande mening stryks i motionen: "Certifikat tilldelas samtliga labrador retriever som erhållit CK
i denna klass."
Ordförande ställer proposition på avslag å ena och bifall till motionen med Labrador
Retrieverklubbens reviderade förslag å andra sidan och finner att fullmäktige beslutar bifalla
motionen med Labrador Retrieverklubbens reviderade förslag.
Fullmäktige har således beslutat
att bifalla motionen vad gäller att för labrador retriever skall certifikat utdelas i
jaktkonkurrensklass.

§ 49
Motion nummer 6, Flatcoated Retrieverklubben, ang A- och B-prov
Flatcoated Retrieverklubben föreslår fullmäktige besluta att ge rasklubbarna rätt/möjlighet att
arrangera ett A-prov och ett B-prov varje år. Rasklubben ska ha rätten att ge förtur till sin "egen"
ras.
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Elisabeth Sahlin föredrar ärendet. Huvudstyrelsen föreslår Fullmäktige att bifalla motionen.
Huvudstyrelsen finner en viss tveksamhet till "förtur till sin egen ras".
Ordföranden föreslår att följande mening strykes: "Rasklubben ska ha rätten att ge förtur till sin
"egen" ras."
Ordförande ställer proposition på avslag å ena och bifall till motionen med ordförandens
reviderade förslag å andra sidan och finner att fullmäktige beslutar bifalla motionen med
ordförandens reviderade förslag.
Fullmäktige har således beslutat
att bifalla motionen vad gäller att ge rasklubbarna rätt/möjlighet att arrangera ett A-prov och ett
B-prov varje år.

§ 50
Motion nummer 7, Labrador Retrieverklubben, rasmästerskap som officiellt jaktprov i
elitklass.
Labrador Retrieverklubben meddelar att man återtagit motionen.
Fullmäktige beslutar
att godkänna Labrador Retrieverklubbens återtagande av motionen.

§ 51
Beslut om mästerskap som officiellt prov för rasklubbar (Fullmäktige 2002)
SSRK:s ordförande Andreas Sundgren föredrar ärendet. Fullmäktige beslutade 2002, § 36, "att
rasklubb kan hos huvudstyrelsen ansöka om att klubbens rasmästerskap genomförs som officiellt
prov."
Sedan 2002 har ingen rasklubb utnyttjat möjligheten att hålla rasmästerskap som officiellt prov. En
trolig anledning är att rasklubbarnas mästerskap är utformade på så sätt att de inte ryms inom
officiella provregler. Fullmäktiges beslut är olyckligt och hindrar beslut som skulle kunna ge
rasklubbar möjlighet att hålla officiella prov i övrigt.
Anförande hålls av Lars Johnsson.
Fullmäktige beslutar
att upphäva fullmäktiges beslut 2002, § 36.

§ 52
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Motion nummer 8, Springerklubben, om inrättande av officiella jaktanlagsprov för
spanielraserna
Springerklubben föreslår fullmäktige besluta att uppdra till huvudstyrelsen att skyndsamt utreda
och lämna förslag till inrättande av officiellt jaktanlagsprov för spanielraserna i enlighet med som
utvecklats i motionen.
SSRK:s ordförande Andreas Sundgren föredrar ärendet. Huvudstyrelsen föreslår Fullmäktige att
avslå motionen.
Anförande hålls av Bengt Norrving, Gunnar Petersson och Paul Andersson.
Gunnar Petersson yrkar avslag till motionen.
Huvudstyrelsen föreslår fullmäktige att ge huvudstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om en jaktlig
verksamhet för spanielraserna som kan fånga upp och öka jaktintresset vad gäller de hundar som
inte huvudsakligen berörs av den jaktprovsverksamhet som SSRK anordnar i dag.
Utredningen ska vara öppen och förutsättningslös samt genomföras i nära samarbete med berörda
rasklubbar.
Ordförande ställer proposition på avslag å ena och bifall till motionen å andra sidan och finner att
fullmäktige beslutar avslå motionen.
Fullmäktige har således beslutat
att avslå motionen.
Upptar fullmäktige till behandling huvudstyrelsens förslag till utredning om jaktlig verksamhet för
spanielraserna.
Fullmäktige beslutar
att uppdra till huvudstyrelsen att utreda frågan om en jaktlig verksamhet för spanielraserna som
kan fånga upp och öka jaktintresset för hundar som inte huvudsakligen berörs av den
jaktprovsverksamhet som SSRK anordnar i dag. Utredningen ska vara öppen och förutsättningslös
samt genomföras i nära samarbete med berörda rasklubbar.

§ 53
Motion nummer 10, Labrador Retrieverklubben, om rasklubbars representation vid
jaktprovsdomarkonferens
Labrador Retrieverklubben föreslår fullmäktige besluta att rasklubbarna ska få skicka
representanter till jaktprovsdomarkonferenserna.
SSRK:s ordförande Andreas Sundgren föredrar ärendet. Huvudstyrelsen föreslår Fullmäktige att
avslå motionen.
Anförande hålls av Bitte Sjöblom, Lars Johnsson, Gunilla Lefwerth, Paul Andersson, Sven-Göran
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Nilsson och Bengt Norrving.
Bitte Sjöblom yrkar bifall till motionen.
Lars Johnsson yrkar bifall till motionen.
Gunilla Lefwerth yrkar bifall till motionen.
Bitte Sjöblom yrkar följande tillägg till motionen "att representationen skall ske efter
huvudstyrelsens anvisningar".
Ordförande ställer proposition på avslag å ena och bifall till motionen med tilläggsyrkande "att
representationen skall ske efter huvudstyrelsens anvisningar" å andra sidan och finner att
fullmäktige beslutar bifalla motionen med tilläggsyrkandet.
Fullmäktige har således beslutat
att bifalla motionen med tillägget "att representationen skall ske efter huvudstyrelsens
anvisningar".

§ 54
Motion nummer 11, Labrador Retrieverklubben, delning av SSRK
Labrador Retrieverklubben meddelar att man återtagit motionen.
Fullmäktige beslutar
att godkänna Labrador Retrieverklubbens återtagande av motionen.

§ 55
Motion nummer 12, Golden Retrieverklubben, ändring av SSRK:s stadgar
Golden Retrieverklubben meddelar att man återtagit motionen.
Fullmäktige beslutar
att godkänna Golden Retrieverklubbens återtagande av motionen.

§ 56
Avslutning
Fullmäktiges ordförande Kjell Bräster överlämnar fullmäktigemötet till SSRK:s ordförande
Andreas Sundgren som tackar fullmäktige för visat förtroende och därmed förklarar 2005 års
ordinarie fullmäktigemöte avslutat.
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