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SVENSKA SPANIEL- OCH RETRIEVERKLUBBEN

PROTOKOLL
2006-05-13--14

$s1-42

Protokoll fttrt vid SvenskaSpaniel-och Retrieverklubbens,SSRK,
ordinariefullmiiktigemote,2006-05-13--74,Hotell Nova Park,
Knivsta.

Parentationmed anledningav att ftiljande medlemmarhar under Aretavlidit,
och jaktprovsdomarenGeorgeSparre,jaktprovsdomarnaTorkel Niisman
hedersmedlemmen
och Leif Johansson.Samtligahar haft fortroendeuppdraginom SSRK.

$r
Fullmiiktigemtitetsiippnande
SvenskaSpanieloch Retrieverklubbensordft)randeAndreasSundgrenhiilsar
samt dvriga deltagareviilkomna och forklarar 2006 Arsordinarie
fullmiiktigeledam<jterna
ful Imiiktigemotedppnat.
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Faststiillande av riistliingden
justeras,Niirvarande49 fullmlktigeledamcitersamt ovriga deltagare2ir
Rcistliingden
ft)rtecknadei bilaga S 2, FM 2006.
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$3
Val av fullmiiktiges presidium
F<ireliggerforslag frin valberedningenatt utseKjell Briistertill fullmiiktiges ordftirandesamt
SuneNilssontill fullm?iktisesvice ordforande.
Fullmiiktigebeslutar
att utse Kjell Briistertill fullmiiktiges ordfdrandesamt SuneNilsson till fullm[ktiges vice
ordforande.

$4
Fullmiiktiges sekreterare
Meddelasatt huvudstyrelsenutsettTommy Winberg till fullmaktigessekreterare.

$s
Val av justerare etc.
Foreliggerftirslagatt utseGunnarPetersson
och Birgitta Geschwindttilljusterare,tillika
rostriiknare.
Fullmtiktigebeslutar
att utseGunnarPetersson
och Birgitta Geschwindttill justerare,tillika rostrziknare.

$6
Niirvaro och yttranderiitt
Ordftjrandenmeddelaratt enligt SSRK:sstadgar,$ 7, mom 6,har varje medlem riitt att
nlirvaravid fullmiiktigemcitetsamt att yttra sig. Att deltagai beslutiiger endastdelegatriitt att
g<ira.
Fullmiiktige beslutar
att l2iggaordftirandensmeddelandetill handlingarna.

$7
Fullmiiktigemiitetssammankallande
Tid och plats lor 2006 irs fullmiiktigemcjtehar offentliggiortsi Apportrirennummer 112006.

''4qTq?

Sidan3 av 19
Fullmflktigesledamciterhar genomkallelseoch dvriga handlingar,utsiind 2006-04-17,kallats
till ordinariefullmiiktisemdte.
Fullmiiktige beslutar
att ful lmiikti gemcitethar stadgeenl
i gt sammankallats.

$8
Dagordning
F<ireliggerav huvudstyrelsenuppriittatftirslagtill dagordning.
Sven-ErikBenhammar,yrkar att frigan om omsiittningav ledamoteri huvudstyrelsen
diskuterasunder en siirskild punkt efter iirende l3 pA dagordningen.
Fullmiiktige beslutar
att inledabehandlingen
av iirende14,val av ordft)randeetc.,ienlighet med yrkandetfrin
Sven-ErikBenhammarsamt faststiilladagordningeni ovrigt enligt huvudstyrelsensftirslag.

$e
Arbets- och beslutsordning
Ordftirandensammanfattarforslag till arbets-och beslutsordningvid fullmiiktigemdtet.
Siirskiltlyftes fram talarordningoch m<ijlighetema
till replik.
Fullmiiktige beslutar
att med godkiinnandeliigga ordlorandensredogdrelseom arbets-och beslutsordningtill
handlingarna.

$10
Val av tre personerftir fiirberedandeav val till valberedning
Fdreliggerftirslag att utse Krister Sciderstam,
Cilla Hamfelt och Mats Niirling ltir att fdrbereda
val till valberedning.
Fullmiiktigebeslutar
att utse Krister Soderstam,Cilla Hamfelt och Mats Niirling att ltirberedafullmiiktiges val av
valberednins.
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$11
Verksamhetsberiittelse,samt irsbokslut med balans-och resultatriikning ftr 2005
Ordftirandegdr en kortfattadftiredragning.
retriever" skall tredje raden lyda:
Meddelasatt under rubriken "Jaktprovsverksamhet
"Ett....A-prov inftirdesI januari 2006,SJ(a)Ch."
GunnarPetersson<inskarkommentarerfrin huvudstyrelsenmed anledningav redovisningen
av nya regler ft)r tollareprovetoch som nu iir foremil ftir behandlinghos Svenska
Kennelklubben.Provreglemahar inte behandlatsav SSRK:s fullmiiktige.
Vidare <inskarGunnar Peterssonhuvudstyrelsenskommentarerom vad som menasmed
"bredarejaktlig provning" och hur dettauttryck skall tolkas.
Paul Andersson,redog<irftir huvudstyrelsens
uppfattningoch tolkning av
prdvning".

"bredarejaktlig

handliiggningav regler fdr tollingjaktprov
AndreasSyndgrenredogcirftjr huvudstyrelsens
med utgingspunkt frin fullmiiktiges tidigare uppdrag.
"bredare
GunnarPeterssonft)rklararsig nojd med huvudstyrelsenstolkning av begreppet
jaktlig prcivning".
Vad giiller huvudstyrelsenshandliiggningav regler for tollingjaktprov yrkar Gunnar Petersson
eftersomfrigan aldrig har
att fullmiiktige uttalar kritik over handliiggningenav regelans<ikan
understiilltsfullmiiktise fdr beslut.
SverkerHaraldssonrJdoutru. Tollareklubbensuppfattningoch framfloratt man iir ndjd med
handl2iggningen
och stoderdet ftrslag som iir inliimnat till SvenskaKennelklubbenftir
faststiillande.
SSRK:skassorAgnetaOlofssonftiredrarhuvudstyrelsens
ftirslagtill Arsbokslutftir 2005.
Gunilla Lefwerth onskaren redogorelsefor kostnaderftir Jaktforum- webbplats.
Paul Anderssonredogcirfor huvudstyrelsensarbetemedjaktforum samt kostnadernaftjr
densamma.
Efter civerliiggningbeslutarfullmiiktige
att uttala kritik mot huvudstyrelsenshandliiggningav framtagandeav regler for
tollingyaktproveftersomltirslagetinte har understiilltsfullmiiktige ftir beslut
for 2005 till
laggahuvudstyrelsensverksamhetsberiittelse
att i ovrigt med godkZinnande
handlinsarna.
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$12
Revisorernasberiittelsesamt faststiillandeav balans-och resultatriikning fiir 2005
Revisor Lisa Norrman ftiredrarrevisoremasberiittelse.
Fullmliktige beslutar
att med godkiinnandeltigga revisorernasberiittelsetill handlingarna
att fastst?illaav huvudstyrelsenuppr[ttad och av revisorernapitecknad balans-och
resultatriikningper 2005-12-31ochatt i densammauppkommit underskottmed 371.273
kronor balanserasi ny rdkning.

$13
Huvudstyrelsensrapport avseendeuppdrag frin fullmiiktigemiitet 2005
GenomgAngav huvudstyrelsensrapportom erhillna uppdragfrin SSRK fullmtiktige 2005.
Willy Gustafssonlnskar klarylrande betrdffanderasklubbamas mljligheter att anordna
siirskildaB-jaktprov lor UKL och NKL frin och med 2007 med tanke pA att ansokanskulle
vara huvudstyrelsentill handaunder februari 2006.(FM, $ 4612005)
Roger Westermanredogorftir huvudstyrelsensarbetemedjaktprovsprogrammensamt
konstateraratt den mcijlighetsom nu finns ftir rasklubbamaatt anordnaprov medgerftir forsta
iret mojlighet till dispensfrin datum di ansdkanom anordnandeav prov skall ha inlZimnats
Gunilla Lefwerth onskarklargcirandevarftir huvudstyrelsenaccepterarSKK:s beslutangiende
giillandeutdelningav certifikat i jaktkonkurrensklass
SSRK:sansdkanom siirbestiimmelser
ftir rasernaflatcoatedretrieveroch labradorretriever.(FM, $$ 47, 48 och 4512005)
Kerstin Eklund redovisarhuvudstyrelsenshandl?iggningoch redogorltjr SKK:s motiv ftjr
avslag.
Gunilla Lefwerth yrkar att huvudstyrelsenberederiirendetvidare ftir fortsatt agerandefrin
SSRK:ssida.
Ordltirandenstiiller propositionpi om fullmiiktige godkiinnerhuvudstyrelsenshandliiggning
av iirendet i ena och Gunilla Lefwerthsyrkandeatt huvudstyrelsenberederiirendetvidare for
fortsattagerandefr6n SSRK i andrasidanoch finner att fullmiiktige bifaller huvudstyrelsens
handliiggningav iirendet.
Fullmiiktigehar s6ledesbeslutat
att godkdnnahuvudstyrelsenshandliiggningav iirendet.
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Paul Anderssonredovisarhuvudstyrelsensarbetemed utredningenom enjaktlig verksamhet
lor spanielraserna
som kan fangaupp och 6ka jaktintressetftjr hundar som inte huvudsakligen
jaktprovsverksamhet
som SSRK anordnari dag. Ett slutligt fcirslagkommer att
ber<jrsav den
ft)reliiggasfullmiiktige 2007. (FM, $ 5212005)
GunnarPetersson<jnskaratt huvudstyrelsenredogcirftir eventuellanegativakonsekvenser.
Anette Erlandsson,ledamoti huvudstyrelsensutredningsgrupp,redovisarbehovetav insatser
ftir att hcijaspanielnsjaktliga egenskaperoch ltirbiittra mentalitetenhos hundarna.
redovisar
Hans Forsell, ledamoti huvudstyrelsensutredningsgruppfor organisationsdversyn,
utredningsgruppens
arbete.F6r niirvarandepigir ett arbetemed intervjuer och enkiitsvar.
Innan sommarenskall detta arbeteanalyseras.
Utredningsgruppenhar en tidsplanatt till oktober/november2006 overliimnaett lorslag till
f<iratt slutligt forslag skall loreliiggas
huvudstyrelsensom sedanskall remissbehandlas
fullmiiktige 2007. (FM, $ 4212005)
Slutligenantecknasriittelsesidan7, $ 53, 4:e stycketskall lyda:
"Huvudstyrelsensrapport: Domarkonferensftir spanielrespektiveretrieverjaktprovsdomare.. .." och sidan9, $ 39, 3:e stycketskall lyda:
"Huvudstyrelsens
...frAnoch med I januari 2006."
rapport:Anscikanom...
Efter overliiggningbeslutarfullmiiktige
att lZiggarapportenmed godkiinnandetill handlingarna
Presidietframftir ett tack frin fullmiiktise till huvudstyrelsenlor ett utmiirkt arbete.

$14
Ansvarsfrihet 2005
Fcireliggerlorslag frin revisorernaatt bifalla ansvarsfrihetftjr huvudstyrelsensledam<iterfor
2005.
SSRK:sft)rvaltning
Fullmiiktige beslutar
att bevilja huvudstyrelsensledamciteransvarsfrihetfor 2005 6rs lorvaltning.
Beslutetvar enh2illigt.

$l s
fiir 2006-2007
Verksamhetsplaner
for 2006-2007.
uppriittatftirslagtill verksamhetsplan
Fcireligger
av huvudstyrelsen
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HuvudstyrelsensordftjrandeAndreasSundgrenoch kassorAgneta Olofsson ftiredrariirendet.
Anforandehills av Gunnar Petersson,Willy Gustafsson,Paul Andersson,Agneta Jonssonoch
Anders Wahlberg.
som iir ambiti<jsaoch viilskrivna och
GunnarPeterssontillstyrker verksamhetsplanema
uppmanartill att frigora krafter ftir det kynologiskaarbetetgenom att avlcinaadministration.
rdrandeutbildning riktad mot
Willy Gustafssonyrkar att verksamhetsplanen
provledare/kommissarier
ocks6skall giilla samtligarasklubbarinom SSRK.
Roger Westermanredogrirftir huvudstyrelsensuppfattningoch yrkar diirmed bifall till Willy
Gustafssonsyrkande.
Fullmiiktigebeslutar
ocksi skall
rcirandeutbildning riktad mot provledare/kommissarier
att verksamhetsplanen
giilla samtligarasklubbarinom SSRK
ftir 2006-2007.
att for 6vrigt faststiillahuvudstyrelsensftirslagtill verksamhetsplaner

$16
Budget 2006-2007
SSRK:skass<jrAgneta Olofssonredogorfor huvudstyrelsensarbetemed budgetftir 20062007.
Fullmiiktige beslutar
till 3.307.100
att faststiilla2006irs intiiktsbudget
till 3.307.100kronor och en kostnadsbudget
kronorvilket innebiiren budgeteradforlustmed 303.100kronor och2007 irs intiiktsbudget
till 3.917.480 kronor vilket innebiir ett budgeterat
till 3.917.480 kronor och en kostnadsbudget
overskottmed 69.180kronor.

$17
Avgifter 2007
Fcireliggerftirslag frin huvudstyrelsenom en hojning av medlemsavgiftenftir enskild medlem
frin 250 kronor t1ll295 kronor samt avdelningarnasdel av avgiften skall hcijasfrin 35 kronor
till 40 kronor. Ovriga avgifter ftjreslis oforiindrade.Avgiften ftir familjemedlemskapftireslis
iiven fortsiittningsvistillfalla avdelningarna.De nya medlemsavgifternaskall giilla frin och
med2007-01-01.
Anltirande h6lls av GunnarPetersson,Anders Wahlberg,Agneta Jonsson,Leif Gustafsson,
JdrsenNorrblom och Lilian Jonsson.
r)
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GunnarPeterssonyrkar att medlemsavgiftenskall hrijastill 300 kronor.
Leif Gustafssonyrkar bifall till GunnarPeterssonyrkandeom en h<ijningav medlemsavgiften
till 300 kronor samt ftir egendel yrka avslagpi huvudstyrelsenforslag att hcijaavdelningama
del av avgiften frin 35 kronor till 40 kronor.
JcirgenNorrbom yrkar bifall till Leif Gustafssonyrkandeom fryst avgiftnivAtill
avdelningama.
Ordftjrandenstiiller propositionpA huvudstyrelsensftirslag till avgift, 295 kronor, ftjr
fullbetalandemedlem i ena och GunnarPeterssons
yrkandepi hcijningtill 300 kronor A andra
sidanoch finner att fullmtiktige bifaller Gunnarpeterssonsyrkande.
Ordftirandenstiiller sedanpropositionpi huvudstyrelsensftirslag till hcijningav
avdelningarnasdel av avgiften ftir fullbetalandemedlemtill 40 kronor A ena och Leif
Gustafssonsyrkandeatt avdelningarnasdel av avgiften kvarblir vid 35 kronor A andrasidan
och finner att fullmtiktige bifaller huvudstyrelsensft)rslag.
Fullmiiktige har siledes beslutat
att faststiillaavgiften ftr fullbetalandemedlemtill 300 kronor frin och med,2007-01-01
att faststiillaavdelningarnasdel av avgiften for fullbetalandemedlem till 40 kronor frin och
med 2007-01-01
att faststiillacivrigaavgifter, familjemedlem 100 kronor, utl?indskmedlem 400 kronor och
uppftidaresom anmiilervalpkdparesom ny medlem 130,att giilla frin och med 2007-01-01
att avgiftenfor familjemedlemtillfaller respektiveavdelning.

{i l8
Reseersflttningarmm
F<ireliggerhuvudstyrelsensftirslag till reseersiittningar
ftir styrelseledamciter,
revisorer,
valberedningoch dem som ingir i resepoolen.
Fullmiiktige beslutar
att faststiillaftiljande rese-och traktamentsbestiimmelser
ftir styrelseledamciter,
revisorer,
valberedningoch dem som ing6ri resepoolen.
o vid resamed egenbil liimnasersiittningmed belopp/mil enligt skattemyndighetens
anvisningar,
o vid resamed tig ersiittskostnaderfor andraklass samt vid behov sovvagnsbiljett
och/ellerhotellrum
o ftir avliigsetboendeledamcitermi kostnadsiiimfcirelser
gcirasmellan kostnaderftir
btl/titg och ordinarie flyg
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$le
Val av ordftirande i huvudstyrelsen,SSRK:s ordftirande
GunnarPetersonpipekar att omsiittningenav ledamoteroch suppleanteri huvudstyrelseniir
stor. Vidare framflorGunnarPeterssonkritik mot valberedningensarbete.Bland annatsaknas
en presentationav de personersom valberedningenfor fram.
AnftirandehAlls av Paul Andersson,SigvardErikssonoch Kjell Svensson.
ElisabethSahlin,redogorfor valberedningenarbeteoch hur man har gitt till viiga i arbetet
med rekryteringav kandidater.
Valberedningenft)reslArnyval av Hans Richter till huvudstyrelsensordforandeftjr en tid av
ett 6r.
sig.
HansRichterpresenterar
Fullmiiktige beslutar
att utseHans Richter till huvudstyrelsensordforandeftir en tid av ett ir.
Beslutetvar enhZillist.

$20
Ajournering
Fullmiiktige beslutar
att ajoumera fullmiikti gem<itet.
$2l
Ateru ppta gande av fullmiiktigem iitets fti rhan dlin gar
Fullmiiktige beslutar
att iteruppta lorhandlingama.

s22
Avtackande av Lisa Norrman
revisornLisa Norrman for utmiirkta
Huvudstyrelsensftjrre ordforandeavtackaravgd:ende
insatserftir SSRK.
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$23
Val av vice ordfiirande i huvudstyrelsen
Eli sabethSahlin, valberedningenf<iredrarrirendet.
Valberedningenft)reslir Kerstin Eklund, som inneharmandatsom ordinarie ledamot,till
huvudstyrelsensvice ordforande,fi)r en tid av ett ir.
Fdrslagetiir ett fyllnadsval efter Ingrid Roslundsom har avsagtsig uppdraget.
Fullmiiktige beslutar
att utse Kerstin Eklund till vice ordftirandei huvudstyrelsenftir en tid av ett ir.
Beslutetvar enhiilligt.

524
Val av ledamiiter i huvudstyrelsen
El i sabethSahlin, valberedningenforedrariirendet.
Valberedningenftires16rnyval av HelenaHellstrom, LennartNeiderud och Torbjorn
Agustinssonsamt omval av Roger Westermantill ledamciteri huvudstyrelsenfor en tid av tvi
ir.
Vidare foreslArvalberedningennyval av Camilla Ahrlund, genom fyllnadsmandat,till
ledamoti huvudstyrelsenfor en tid av ett 6r.
HelenaHellstrcimpresenterarsig.
Torbjdm Augustinssonpresenterarsig.
Valberedningenpresenterarovriga kandidater.
Fullmiiktige beslutar
att utseHelenaHellstrom, LennartNeiderud,Torbjrirn Agustinssonoch Roger Westermantill
ledamdteri huvudstyrelsenftir en tid av tvi ir.
att utseCamilla Ahrlund till ledamoti huvudstvrelsenftir en tid av ett ir
Beslutetvar enhiilligt.

",
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$2s
Val av suppleanteri huvudstyrelsen
ElisabethSahlin, valberedningenforedrariirendet.
Valberedningenftireslir nyval av Lars-lngeKvist och AndreasSundgrensamt omval av
SorenSwiirdh och Lars Johnssontill suppleanteri huvudstyrelsenftir en tid av ett ir.
Valberedningenpresenterarkandidaterna.
Fullm?iktigebeslutar
att utseLars-lnge Kvist, AndreasSundgren, SorenSwiirdh och Lars Johnssontill suppleanter
i huvudstyrelsenlor en tid av ett ir.
Beslutetvar enhiilligt.

$26
Tj iinstgiiringsordningfiir suppleanterna
El i sabethSahlin, valberedningen foredrariirendet.
Fullmiiktige beslutar
att suppleanterna
diinstgciri ftiljande ordning: ScirenSwiirdh, Lars-IngeKvist, Lars Johnsson
och AndreasSundgren.

527
Val av revisorer
ElisabethSahlin,valberedningen,ftiredrariirendet.
Valberedningenloreslir nyval av MagnusHallberg, godkiindrevisor och Agneta Olofssontill
ordinarierevisorersamt nyval av Malin Nordlund, godkiindrevisor samt omval av Agneta
ftir en tid av ett ir.
Hammarstedttill revisorssuppleanter
Fullmiiktige beslutar
att utseMagnus Hallberg och Agneta Olofssontill ordinarierevisorerfor en tid av ett Ar.
ftir en tid av ett 6r.
att utseMalin Nordlund och Agneta Hammarstedttill revisorssuppleanter

lrr
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$28
Justering av genomfiirda val
Fullmiiktige beslutar
for suppleanteri $$ 19, 23-27
att genomftirdaval samt beslutom diinstg<iringsordning
usterade.
omedelbart
lorklaras
i

$2e
Val av valberedning
Krister SdderstamloreslArfullmiiktige att utseBirgitta Staflund-Wibergtill ledamotfor en tid
av ett 6r och Paul Anderssontill ledamotftir en tid av tvi ir i valberedningen.
Bengt Gustavssoninneharmandat.
Vidare floreslir Krister Sciderstamatt Birgitta Staflund-Wibergutsestill sammankallandei
valberedningen.
Fullmiiktige beslutar
att utseBirgitta Staflund-Wibergtill ledamotlor en tid av ett 6r och Paul Anderssontill
ledamoti valberedningenfor en tid av tvi 6r
att utseBirgitta Staflund-Wibergtill valberedningenssammankallandeftjr en tid av ett ir
att dennaparagrafftjrklarasomedelbartjusterad.

$30
Ajournering
Fullm?iktigebeslutar
att ajournerafullmiiktigemotettill sondagenden 14 maj 2006 klockan09.00.

$3l
Ateru ppta gan de av fu llm iikti gemiitets fiirh andlin gar
Fullmliktige beslutar
att iteruppta lorhandlingama.
'j,
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s32
Justering av riistliingden
Rdstliingdenjusteras,NArvarande49 fullmiiktigeledamotersamt <ivrigadeltagareiir
ftirtecknadei bilaga $ 2, FM 2006.

$33
Friga om justering av dagordningen
Ordforandemedgeratt IngemarBorelius och Bitte Sjciblomfar hemstiillahos fullmiiktige om
j usteringav dagordningen.
Fullmiiktige beslutar
att medgejustering av dagordningen.
IngemarBorelius yrkar att underpunkt 24, ovriga frigor, fr6ga huvudstyrelsenom st<idfor att
utvecklarasklubbarnasarbetemed officiella prov.
Bitte Sjoblom yrkar att under punkt 24, ovriga frigor, friga huvudstyrelsenom Jaktforum.
Fullmiiktige beslutar
att kompletteradagordningenunder punkt 24, ovrigafrigor enligt IngemarBorelius och Bitte
Sj<iblomsyrkanden.

$34
Miijlighet fiir spanielrasklubbaratt kunna arrangera ett ordinarie fiiltprov
Fullmiiktige 2005 gav huvudstyrelseni uppdragatt utredaintressetfor att arrangeraofficiella
prov hos spanielrasklubbarna.
DA intressefor dettaftireligger foreslArhuvudstyrelsenatt
spanielrasklubbar
skall kunna arangera ett ordinariel?iltprovper siisongi nybdrjarklass.
Kerstin Lindecrantzftiredrartirendet
GunnarPeterssonyrkar avslagtill huvudstyrelsenftirslag med st<idav den stadgeenliga
ansvarsftirdelningmellan avdelningarsoch rasklubbarsuppgifter.
Ordltirandenstiiller propositionpi huvudstyrelsens
fcirslagi ena och Gunnar Peterssons
avslagsyrkandei andrasidan och finner att fullmiiktige bifaller huvudstyrelsensftirslag till
beslut
Fullmiiktigehar siledesbeslutat
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med kompetens,kan efter ans<jkanhos huvudstyrelsen,arrangeraett
att spanielrasklubbar
per sdsong,fr6n och med 2007-01-01.
ordinarieftiltprov i nyb<irjarklass,

$35
Motion nummer 1, Arbetsgruppen fiir Irliindsk vattenspanieloch ChesapeakeBay
Retrieverklubben om ekonomiskt stiid till smi klubbar inom SSRK ftr deltagandevid
fullmiiktigemiite och andra centrala triiffar och konferenser.
Motioniirernaloreslir fullmiiktige att uppdratill huvudstyrelsenatt gciraen ekonomisk
bedomningvad kostnadenfor SSRK skulle vara fdr att ersiittade smi klubbarnafbr resor,
overnattning och mat ftir fullmiiktige- och funktioniirstriiffar samt traffar diir rasklubbama
ftirviintas ndrvara.
Vidare ftjreslir motioniirema"Att de smi klubbarna(ftine iin 50? Medlemmar alt 150
fullt ut for rese-,logi- och
medlemmarenligt KF-beslutet2005)ekonomisktkompenseras
matkostnaderi sambandmed fullmiiktige och funktioniirstrtiffensamt civrigatriiffar diir
rasklubbenforviintasvara representerad."
Agneta Olofsson{tiredrariirendet.
Huvudstyrelsenyrkar att den del av motionendiir motioniirernaloreslAratt en ekonomisk
bedomningskall gorasf6r ansesbesvaradmed hiinvisningtill ltiredragningen.
Vidare yrkar huvudstyrelsenavslagpi den del av motionendiir motioniirernaloreslAratt smi
klubbar skall kompenserasfullt ut.
Med anledningav motionenhar huvudstyrelsengenom utredningfunnit att det behovsett stcid
lbr de mindre rasklubbarna.Av den anledningenf<ireslisfullmiiktige att bemyndiga
huvudstyrelsenatt beslutaom st<idenligt ftiljande forslag:
For de rasklubbarsom har mindre ain150 medlemmarvid irsskiftet fore motenastArSSRK
for foljande ekonomiskakompensation.
SSRK stArftjr kostnadenftjr kost och logi for I (en) delegati sambandmed fullmdktige,
funktionZirstriiffoch avelskonferens.I sambandmed funktioniirstriiff och avelskonferensges
ocksi ett resebidragpemax 1000kronor mot uppvisandeav reseriikning/kvitto.
i sambandmed fullmiiktige giiller reglernaom resepoolfor samtligaklubbar
Resekostnader
inom SSRK.
Slutligenftjreslir huvudstyrelsenatt dessaregler skall gdlla fr6n och med2007-01-01under
en prcivotidav tvi ir.
lorslag.
Lotta Olssontillstyrkerhuvudstyrelsen
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Ordlorandenstiiller propositionpi huvudstyrelsensftirslag att motionen ska ansestill ftirsta
delenvara besvaradoch till den andradelenavslAsi ena och motioniirernasftirslae i andra
sidanoch finner att fullmiiktige bifaller huvudstyrelsensftirslag till beslut
Fullmiiktige har siledes beslutat
att motionen skall till sin ftirsta del ansesvara besvaradsamt till sin andradel avslis
densamma.
Med anledningav huvudstyrelsenslorslag till ersiittningtill mindre klubbar beslutarstiills
forslagetunderproposition.
Ordftirandenst?illerpropositionpi huvudstyrelsensft)rslagtill ersiittningtill mindre klubbar 6
enaoch avslagtill huvudstyrelsensftirslag i andrasidanoch finner att fullmiiktige bifaller
huvudstyrelsensforslag till beslut.
Fullmiiktige har siledes beslutat
att de rasklubbarsom har mindre iin 150 medlemmarvid Arsskiftetftire mcitenastir SSRK for
ekonomiskakompensationenligt folj ande:
- kostnadenlor kost och logi for I (en) delegati sambandmed fullmZiktige,funktiontirstriiff
och avelskonferens.I sambandmed funktioniirstriiffoch avelskonferensges ocksi ett
resebidragpi max 1000kronor mot uppvisandeav reseriikning/kvitto,
- resekostnader
i sambandmed fullmiiktige giiller reglernaom resepoolfor samtligaklubbar
inom SSRK,
- dessaregler skall gtilla frin och med2007-01-01under en prdvotid av tvi 6r.

$36
Motion nummer 2,frhn SSRK - Gotland angiende instruktiirsutbildning
Motioniiren ftireslir att medlemmarsom utbildat sig till instruktor inom Svenska
Brukshundklubben(SBK) skall kunnatillgodoriiknasig dennautbildning om de onskar
utbildasig till instruktorinom SSRK.
Camilla Ahrlund ftiredrarhuvudstyrelsenssvar pA motionen.Huvudstyrelsenhar beslutatatt
jlimstiilla instruktcirsom utbildatsinom SBK, steg l, allmiin lydnad, med diplomerad
instrukt<irinom SSRK.
Med hiinvisningtill ftiredragningenhemstiillerhuvudstyrelsenatt fullmiiktige beslutaratt
motionendiirmed 5r besvarad.
Anftirandehills av Bitte Sjoblom och GunnarPetersson.
Bitte Sjoblom yrkar avslagtill motionenmed motiv att iir man diplomeradinstruktiir inom
SSRK skall man itminstonehar klaratSSRK:sdiplomeringsskrivning.
GunnarPeterssonforeslir att fullmiiktise skall bifalla eller avsl6motionen.
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Bitte Sjrlblom yrkar att fcir att bli diplomeradinstruktor inom SSRK skall man skriva SSRK:s
diplomeringsskrivning.
Ordftirandenstiiller propositionpi huvudstyrelsensft)rslag,motionen skall ansesbesvarad
med st<jdav ft)redragningeni ena och GunnarPeterssonsyrkandeatt motionen skall avslis
eller bifallas i andrasidan och finner att fullmiiktige bifaller GunnarPeterssonsyrkande,att
motionenskall bifallaseller avslAs.
Fullmiiktige har siledes beslutat
att den fortsattapropositionsordningenskall vara att bifall stiills mot avslagtill motionen.
Ordforandenst?illerpropositionpA motionlirensft)rslag,att bifalla motionen i ena och Bitte
Sjoblomsyrkandeatt motionen skall avslis 6 andrasidanoch finner att fullmiiktige bifaller
motionen.
Fullmiiktige har siledes beslutat
att bifalla motionen.
Fullmlktige upptartill behandlingBitte Sjoblomsyrkandeatt lor att bli diplomeradinstruktor
inom SSRK skall man skriva SSRK:s diplomeringsskrivning.Vilket innebaratt personsom
for
skall genomftiraSSRK:sdiplomeringsskrivning
genomgAttSBK:s instrukt<irsutbildning
att slutligenbli diplomeradinstrukt<irinom SSRK.
Ordftirandenstiiller propositionpi Bitte Sjdblomsyrkande6 ena och avslagtill yrkandetA
andrasidan och finner att fullmiiktige bifaller Bitte Sjciblomsyrkande.
Fullmiiktige har siledes beslutat
skall genomftiraSSRK:s
att personsom genomgitt SBK:s instrukt<irsutbildning
diplomeringsskrivningftjr att slutligenbli diplomeradinstruktor inom SSRK.

$37
Motion nummer 3, Labrador retrieverklubben om att innan SSR/HS beslutar om
utbildning av nya retrieverjaktprovsdomarkandidater,ska beriirda rasklubbar beredas
miijlighet att Iiimna synpunkter genom ett remissfiirfarande.
Lars Johnssonftiredrarhuvudstyrelsenssvar och yrkar diirmed avslagtill motionen.
Huvudstyrelsenanseratt dppenhetvid uttagningav specialistfunktionlirerkan 6kas genomatt
kommunicerartiinkta kandidater
Domarutbildningskommittdn(DUK) tidigt i urvalsprocessen
med bercirdavdelningoch rasklubb,dettaska gorasgenom kompletteringav
"lnnan definitivt beslut i DUK om
utbildningsplanenftir jaktprovsdomareretrievermed:
elevtjiinstgoringskall ber<irdrasklubboch avdelningberedastillftille att yttra sig om
ft)reslagenkandidat."
Bitte Sjdblom yrkar bifall till motionenmed beaktandeav vad som framkommit i
huvudstyrelsensforedragning.
l )
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Ordftlrandenstiiller propositionpi huvudstyrelsensyrkandep& avslagtill motionen i ena och
Bitte Sj<iblomsyrkandeatt bifalla motionen6 andrasidan och finner att fullmiiktige bifaller
Bitte Sjciblomsyrkande.
Fullmiiktige har sfiledesbeslutat
att bifalla motionenmed beaktandeav vad som framkommit i huvudstyrelsensfiiredragning.

$38
Motion nummer 4, Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben om fiirbiittrad
information till rasklubbarna vid officiella jaktprov.
TollareklubbensdelegaterSverkerHaraldssonoch Anders Wahlberganmiiler att man drar
vid fullmtiktigemotet
tillbaks motionen di man anseratt frigan undertidigare <iverldggningar
besvarats.
Fullmiiktige beslutar
att med godkiinnandeliigga anm?ilantill handlingarna.

$3e
Motion nummer 5, Nova ScotiaDuck Tolling Retrieverklubben om utdelning av
certifikat jaktklass.
SverkerHaraldsson,Tollareklubbenftjredrarmotionen och yrkar bifall till densamma.
Kerstin Eklund ftiredrarhuvudstyrelsenssvar pd motionenoch yrkar avslagtill motionen.
Huvudstyrelsenlyfter fram i foredragningenatt utstiillnings-och championatsreglema
iir l6sta
enligt beslut i SKKs centralstyrelsefor perioden2007-2011.Frigan g?illandeutdelning av
certifikat i jaktklass for Tollare bordeha berettsinlor den nya lisningsperioden.
Tollareklubbenhademdjlighet att viicka frigan i den remissgiillandeutstiillnings-och
championatsreglerna
som siindesut till SSRKsrasklubbarunder sommaren2005. Denna
remissliimnadesobesvaradav Tollareklubben.
Anftirandehills av IngemarBorelius, Willy Gustafsson,Gunilla Lefwerth, Lars Johnsson,
Kjell Svensson,
Bitte Sjoblom,Mlirta Ericsonoch AndreasSundgren.
IngemarBorelius ftjreslir att huvudstyrelsenfir i uppdragatt i samrid med bercirda
rasklubbarkomma fram till en form lor funktionell prcivningav egenskaperhos hunden.
Gunilla Lefwerth yrkar bifall till motionen.
IngemarBorelius yrkar avslagtill motionenmed hiinvisningtill sitt lbrslag.
Bitte Sjriblomyrkar bifall till motionen.
/\
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yrkandepA avslagtill motionen i ena och
Ordlorandenstiiller propositionpA huvudstyrelsens
SverkerHaraldssonsyrkandeatt bifalla motionen6 andrasidan och finner att fullmiiktige
bifaller huvudstyrelsensyrkande.
Votering beg?irsoch skall verkstiillas
Voteringengenomft)rsmedelshanduppriickning.
Med 33 rostermot l2 bifaller fullmiiktigemotionen.
Fullmiiktige beslutarsiledes
att bifalla motionen.

$40
Friga angiende Jaktforum
Bitte Sjdblom frigar huvudstyrelsenangiendehur Jaktforumfungerar.Varftjr finns ingen
moderatorsom granskarinliiggen.Det ftirekommersmutskastningoch pistienden g<irssom
kan vara kriinkande.
Paul Anderssonredovisarhuvudstyrelsenssyn pA Jaktforum.Paul Anderssonmeddelarocksi
men ansersig inte hittills haft anledningatt
att han iir moderatorfor diskussionsfunktionen
ingripa.
Bitte Sjdblom uppmanarhuvudstyrelsenatt se civerhur Jaktforum skall utformasmed siirskild
fokus p6 diskussionsfunktionen.

$41
Friga till huvudstyrelsen om stiid fiir att utveckla rasklubbarnas arbete med officiella
prov.
IngemarBorelius ftjreslir att huvudstyrelsenfir i uppdragatt initiera en utredningi
samverkanmed rasklubbarnai syfte att utvecklaformernaftir en lZitttillgtinglig funktionelloch mentalbeskrivning.
Syftet med denna beskrivning ska vara att funktionella och mentalakrav ska fd ett starkare
genomslagi det bredaavelsarbetet.Utredningenbdr utviirderamdjligheten att nytda
beskrivningensom meritering i det extericirinriktadeavelsarbetetoch som meriteringsgrundi
rasklubbensegenavelsinriktadeverksamhet.
Fullmiiktige beslutar
att <iverltimnatirendettill huvudstyrelsenft)r beredning.
.
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s42
Avslutning
FullmSktigesordftirandeKjell Briister<iverliimnarfullmiiktigemotettill SSRK:s ordltirande
Hans Richter som tackar fullmiiktige ftir visat ftjrtroendeoch diirmed forklarar 2006 irs
ordinariefullmiiktigem<jteavslutat.
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Justerare

Birgitta Geschwindt
Justerare

SvenskaSpanieloch Retieverklubben
Fullmiktigeledamoter2006SSRK:sAvdelningar
Avdelning

Ordinarie

Norrbotten

Lars-Goran
Olsson

Vdsterbotten

Britt-Marie
Nordgren

V6sternorrland

KjellLindkvist
ToveDanielsson

J/H

AnnelieMelin

Giivleborg

BirgittaGeschwindt

Viirmland

BengtGustafsson
LarsFinne

Bergslagen

SuneNilsson
MatsNiirling

Ostra

Per-ErikAlund
IngemarBorelius
ChristerJdrlgren
PetraJohansson
SverkerOlausson
LenaWiberg
PatriciaNordbdckSS1-30
ChristineChiacchiaretta
$$ 31-42
TorbjornAugustinsson

Ostgota

LeifGustavsson
MariaAhlbert

Vastra

Sven-ErikBenhammar
GunnarPetersson
KristinaBerghiinel
Rose-Marie
Sund

Sm6land

MorganThorell
LeifLiljeblad

S0dra

LilianJonsson
EvaFerm
ErikBjorne
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Fullmdktigeledamoter
2006 SSRK:sRasklubbar
ACC

CarinaSandell-Widin

Clumber

LottaOlsson

Cocker

DanielSvensson
MarieKindstedt

Curly

StephanOstberg

Flat

GunillaLefwerth
MonicaOlofsson
TomasPersson

Golden

SigvardEriksson
LottaFornAsSS1-39
HelenaHellstrom
CillaHamfelt

Labrador

BitteSjdblom
WillyGustafsson
JorgenNorrblom
KatarinaRamberg

Springer

KristerSOderstam
AnetteErlandsson

Tollare

SverkerHaraldsson
AndersWahlberg

Welsh

AgnetaJonsson
RenateSchacherl
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AndreasSundgren
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KerstinLindecrantz
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Suppleanter

CamillaAhrlund
LarsJohnsson
HansRichter

Revisorer

LisaNorrman$$ 1-22

SSRK:sKansli

Ann Ekberg

Valberedning

ElisabetSahlin
BengtGustafsson

Ovrigadeltagare
MdrtaEricson$$ 31-42
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KjellBrdster
TommyWinberg
BirgittaStaflund-Wiberg
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