SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN

PROTOKOLL
2019-05-18–05-19
§§ 1–30

Protokoll fört vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens ordinarie
Fullmäktigemöte den 18 till 19 maj 2019 på Scandic Upplands Väsby
Svenska Spaniel- och Retrieverklubbens, SSRK, ordförande Lars Ramberg inledde
Fullmäktige med en parentation för Thomas Persson som bland annat haft viktiga
förtroendeuppdrag i huvudstyrelsen som viltspåransvarig. Parentationen avslutades
med en tyst minut för att hedra Thomas Perssons minne.
Därefter hälsade Lars Ramberg hedersmedlemmar, delegater och övriga deltagare varmt
välkomna. Han uttryckte en förhoppning om ett Fullmäktige präglat av allvar och glädje,
blandat med uppiggande skratt. Sedan förklarade han 2019 års Fullmäktige öppnat.
§1
Fastställande av röstlängden
Efter upprop fastställdes och justerades röstlängden till 53 röster. För majoritetsbeslut
krävs minst hälften av rösterna. Vid stadgeändringar krävs ¾ majoritet.

§2
Val av ordförande och vice ordförande för Fullmäktiges sammanträde
Fullmäktige beslutade att välja Thomas Uneholt till ordförande och Anette Löfgren till
vice ordförande enligt valberedningens förslag. Presidiet tackade för förtroendet.

§3
Huvudstyrelsens anmälan om protokollförare vid sammanträdet
SSRK:s huvudstyrelse anmälde Barbro Zetterberg som protokollförare.

§4
Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med Fullmäktiges
ordförande ska justera protokollet
Delegaterna föreslog Annika Åkerman, Clumber Spaniel Klubben och Margaretha
Larsson, SSRK Norrbotten som justerare och rösträknare.
Fullmäktige beslutade att välja Annika Åkerman och Margaretha Larsson till justerare
och rösträknare.
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§5
Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat och person
enligt § 7 mom. 6
Fullmäktige beslutade att samtliga mötesdeltagare har närvaro- och yttranderätt.
Thomas Uneholt och Barbro Zetterberg tillhör inte SSRK-organisationen men har
närvaro- och yttranderätt i sina roller som ordförande respektive sekreterare.

§6
Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade
Torbjörn Håkansson, huvudstyrelsen (HS), redogjorde för hur inbjudan och kallelse skett
till Fullmäktige:
– inbjudan i Apportören nummer 4–2018 respektive 1–2019
– inbjudan till avdelningar, rasklubbar, valberedning och revisorer den 22.2.2019
– kallelse till anmälda delegater, valberedning och revisorer den 17.4.2019.
Fullmäktige fann att kallelse skett enligt stadgarna, det vill säga minst tre veckor innan
Fullmäktige.

§7
Fastställande av dagordning
Ordföranden föreslog att motion 1 om stambokföringsavgifter föredras i samband med
punkt 15 a) Verksamhetsplan och rambudget för 2019–2021. Ordföranden föreslog även
att motion 2 och 7 om stambokföring av Working Test och Mocktrial föredras
tillsammans. I övrigt förelåg inga förslag till ändringar i dagordningen.
Fullmäktige beslutade att fastställa dagordningen med de föreslagna ändringarna.

§8
Val av tre personer som ska förbereda val av valberedning
Mötet föreslog följande personer att förbereda val av valberedning:
– Lars Finne, SSRK Värmland
– Catharina Lundberg, SSRK Östra
– Anita Ohlson, Golden Retrieverklubben
Fullmäktige beslutade enligt förslaget.
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§9
Föredragning av huvudstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balansoch resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor, rättelselista samt
revisorernas berättelse för 2017
Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen för 2017 sida för sida där några
redaktionella ändringar fanns enligt utdelat material på Fullmäktige.
Torbjörn Håkansson, huvudstyrelsen, förtydligade att SSRK:s dubbla hyror
blev 100 000 kr lägre än beräknat på grund av att kansliet flyttat från Möllan till Spånga.
Skälet är att hyresavtalet för lokalen i Möllan övergick på annan hyresgäst i början av
2019.
Karin Nygren Svensson, revisor, föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017.
Revisorerna tillstyrker att Fullmäktige fastställer resultat- och balansräkningen.
Fullmäktige beslutade att lägga verksamhetsberättelsen för 2017 till handlingarna.
Röstlängden justerades till 54 delegater.

§ 10
Fastställande av balans- och resultaträkning för 2017 samt beslut om enligt
dessa uppkommen vinst eller förlust
Fullmäktige beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen för 2017 samt att
vinsten 294 680 kronor disponeras enligt huvudstyrelsens förslag nedan:
– Avsättning till SSRK:s kommande exteriördomarkonferenser 100 000 kronor
– Avsättning till SSRK:s kommande jaktprovdomarkonferenser
65 000 kronor
– Balanseras i ny räkning
129 680 kronor

§ 11
Föredragning av huvudstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med
balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas
berättelse för 2018
Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen för 2018 sida för sida. Under
redogörelsen påpekade Marita Björling att det saknas uppgifter om valberedningen
(sidan 5). Monica Olofsson tog upp att det saknas uppgift om att det var ungdomar från
SSRK Ungdom som var med och arrangerade SM-WT för spaniel och retriever (sidan 36).
Dessutom noterades några mindre ändringar av redaktionell art (sidorna 11, 26 och 39).
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Karin Nygren Svensson, revisor, föredrog 2018 års revisionsberättelse. Revisorerna
tillstyrker att Fullmäktige fastställer resultat- och balansräkningen.
Fullmäktige beslutade att lägga 2018 verksamhetsberättelse till handlingarna efter
justeringarna ovan.
Röstlängden justerades till 55 delegater.

§ 12
Fastställande av balans- och resultaträkning för 2018 samt beslut om enligt
dessa uppkommen vinst eller förlust
Fullmäktige beslutade att fastställa balans – och resultaträkningen för 2018 samt att
vinsten 540 811 kronor disponeras enligt huvudstyrelsens förslag nedan:
– Avsättning till SSRK:s kommande exteriördomarkonferenser 100 000 kronor
– Avsättning till SSRK:s kommande jaktprovdomarkonferenser
65 000 kronor
– Avsättning till utvecklingen av SSRK Prov
350 000 kronor
– Balanseras i ny räkning
25 811 kronor

§ 13
Huvudstyrelsens rapporter om och eventuella förslag till beslut avseende de
uppdrag föregående Fullmäktige givit huvudstyrelsen
13.1 Rapport avseende mångfald
Sverker Haraldsson, huvudstyrelsen, presenterade en rapport om mångfald.
Huvudstyrelsen har arbetat med frågan sedan 2017 och genomfört en enkät som 1 868
personer besvarade. Av svaren framgår att åtta personer har utsatts för sexuella
trakasserier, vilket är helt oacceptabelt. Dessutom har åtta procent utsatts för
förolämpningar, förtal eller utfrysning på grund av val av ras, provform eller dylikt, vilket
inte heller är acceptabelt.
SSRK är Sveriges största specialklubb för jakthundraser och bör vara en
inkluderande klubb där alla känner sig välkomna. I det ingår att hålla ihop, inte dela upp.
Varje hundras och medlem förtjänar att bemötas med respekt. Frågan om mångfald
måste hela tiden hållas levande genom att kommunicera, informera och lyfta fram
behovet av mångfald. Sverker Haraldsson avslutade presentationen med att betona att
en förändring bara kan komma inifrån den enskilda personen och att synsättet ”Alla är
olika, olika är bra!” gäller inom hela SSRK-organisationen.
Ordföranden tackade för en utmärkt presentation.
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§ 14
Beslut om ansvarsfrihet för huvudstyrelsen 2017 och 2018
Fullmäktige beslutade enhälligt att bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för åren 2017
och 2018.
Mötet ajournerades klockan 13.00.
Mötet återupptogs klockan 14.00.
Röstlängden justerades till 55 delegater.

§ 15
Presentation av och beslut om huvudstyrelsens förslag till
15 a) Verksamhetsplan och rambudget för 2019–2021 samt motion 1 om
stambokföringsavgift
Ordföranden gick igenom verksamhetsplanen sida för sida inklusive de budgetdelar som
gällde varje avsnitt.
Gunnar Petersson, hedersledamot, påpekade att den inledande texten på sidan 5 bör
ändras till ”SSRK ansvarar för retrieverraserna och spanielraserna i grupp 8”, vilket
Fullmäktige höll med om.
Mats Viker, Tollarklubben, undrade om det finns en analys om varför medlemsantalet
minskar och vad som kan göras för att bromsa den negativa utvecklingen.
Torbjörn Håkansson, huvudstyrelsen, svarade att styrelsen har gjort vissa analyser
kopplade till antalet födda hundar de senaste tio åren för att se hur många personer
som väljer att bli medlemmar. Analysen visade att det bara är en del som blir
medlemmar i SSRK. Han avslutade med att bjuda in avdelningar och rasklubbar att
komma med förslag för att vända utvecklingen. Bitte Sjöblom föreslog då att HS tillsätter
en tävlingskommitté för att locka fler medlemmar till SSRK, eftersom människor gillar att
tävla.
Under genomgången av avsnittet om retrieverjakt var kön till talarstolen stundtals lång.
En fråga som togs upp och diskuterades var bland annat en strategi för A-proven där en
grupp föreslogs jobba med frågan. En annan fråga rörde synen på A-prov och om de ska
betraktas som ”riktiga jaktprov”. Dessutom diskuterades att B-proven behöver ändras
för att bli mer ändamålsenliga, men att det behövs regeländringar för det. Vidare
diskuterades att SSRK måste samarbeta mer med andra klubbar som till exempel
Swedish Gundog League, SGL, och Jaktretrieverklubben, JRK.
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Ordföranden sammanfattade diskussionen med att huvudstyrelsen har ansvaret för att
arbeta med de strategiska frågorna för de olika provformerna.
En fråga som lyftes fram under spanielavsnittet var samarbetet med JiS, Jaktspaniels i
Sverige, där huvudstyrelsens besked var att det finns ett bra avtal och samarbete mellan
SSRK och JiS. Dessutom lyftes frågan om det låga intresset för nybörjarproven som
behöver öka för att få in fler i verksamheten.
Ekonomin var en annan brännande fråga som togs upp och där en lösning kan vara att få
fler att engagera sig ideellt plus att samarbeta mer. En synpunkt som fördes fram var att
fördela och dela med sig av pengar mellan avdelningar och rasklubbar på ett rättvist
sätt, eftersom vi är ett SSRK. Mer solidaritet önskades mellan avdelningar och rasklubbar
och att alla hjälps åt.
Ordföranden sammanfattade diskussionen med att huvudstyrelsen får arbeta vidare
med frågorna.
Punkten Ungdom i verksamhetsplanen fick ett antal talare att begära ordet. En sådan
fråga handlade om samarbetet med SSRK Ungdom. En annan fråga handlade om SSRK
får en fungerande och bra ungdomsverksamhet och att det borde finnas en
ungdomskommitté. Huvudstyrelsens replik var att det finns mer att göra men att en
början är ambitionen att få in en ungdom i varje kommitté.
Mötet ajournerades klockan 15.30.
Mötet återupptogs klockan 16.00.
Röstlängden justerades till 56 delegater.
Den förberedande valberedningen bad Fullmäktige om fler namnförslag.
Motion 1 om stambokföringsavgifter
SSRK Dalarna yrkar att stambokföringsavgifterna sänks för att få provverksamheten att
gå ihop. SSRK betalar 35 kronor per stambokförd start till SKK men tar ut 55 kronor av
avdelningar och rasklubbar. Huvudstyrelsen rekommenderar Fullmäktige att avslå
motionen med motiveringen att mellanskillnaden på 20 kronor går till att bekosta dels
satsningen på SSRK Prov, dels att finansiera domarutbildningar.
Karin Wigert, SSRK Dalarna, sade sig ha en viss förståelse för styrelsens förslag till avslag
men efterlyste samtidigt en större tydlighet och motivering till vad pengarna går till.
Ordföranden ställde sedan huvudstyrelsens yrkande om avslag av motionen mot
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yrkandet att bifalla den. Efter försöksvotering fann ordföranden att Fullmäktige
beslutade att avslå motionen.

15 b) Medlemsavgifter
Torbjörn Håkansson, huvudstyrelsen, redogjorde för förslaget till höjning av
medlemsavgifter. Skälet till höjningsförslaget är att avdelningarna behöver mer pengar
för att finansiera sin verksamhet. Förslaget innebär att medlemsavgiften för
fullbetalande medlem och utlandsmedlem höjs med 50 kronor till 425 respektive 525
kronor.
Fullmäktige beslutade att höja medlemsavgifterna enligt huvudstyrelsens förslag.
Ordföranden återgick sedan till punkten 15 a) där frågan om rambudgeten för
2019–2021 ännu inte behandlats av Fullmäktige.
Roger Westerman, SSRK Östra, undrade när pengarna betalas ut från de höjda
medlemsavgifterna. Torbjörn Håkansson, huvudstyrelsen, gav beskedet att utbetalning
sker halvårsvis med början i augusti 2020.
Fullmäktige beslutade att fastställa verksamhetsplanen och rambudgeten för
2019–2021.

15 c) Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer
Monika Olofsson från Flatcoated retrieverklubben undrade vilka som omfattas av
”övriga funktionärer”. Torbjörn Håkansson, huvudstyrelsen, meddelade att en policy ska
tas fram om vilka dessa är. Marita Björling informerade om att det finns ett enkelt svar,
nämligen att funktionär är den som en styrelse kallar.
Fullmäktige beslutade att fastställa huvudstyrelsens förslag om villkor för
reseersättningar.

15 d) Regelrevidering jaktprovsbestämmelser retriever 2022–2026
Sören Swärdh, huvudstyrelsen, informerade om arbetet med regelrevideringen som
pågått i snart två år och där utgångspunkten har varit 2017 år domarkonferens. En
kommitté med representanter från rasklubbar, jakthundskommittén och avdelningar har
arbetat med revideringen. Arbetet har bedrivits i form av fysiska möten och
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telefonmöten. Samråd har skett på årets Funktionärsträff dit rasklubbar och avdelningar
bjudits in. Dessutom har två remissrundor genomförts. Ordföranden inflikade att SSRK
har en bra framförhållning med tanke på att regelrevideringen gäller först från 2022 och
fem år framåt.
A-prov
Gunnar Petersson, hedersledamot, ansåg att förslaget i huvudsak är bra och väl
genomarbetat. Sen övergick han till vikten av att känna till paragraf 1,
ändamålsparagrafen, som han menade att gemene person inte riktigt förstår syftet med.
Tanken med paragrafen är att utvärdera hur hundars jaktegenskaper utvecklas över tid,
något som ”SSRK aldrig har förstått” enligt hans uppfattning. För att kunna ta ansvar för
rasen och se hur dess prestationer förändras behövs ett bedömningssystem för
utvärdering, vilket inte går med dagens A-provformer som saknar egenskapsregistrering.
Fullmäktige beslutade att anta jaktprovsreglerna för retriever, A-prov att gälla från och
med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2026.
B-prov
Förslaget till jaktprovsregler för B-prov skapade en livfull debatt. Den fråga som väckte
störst debattlusta var frågan om egenskapspoäng som bland annat följande personer
deltog i:
Willy Gustavsson, Labrador Retrieverklubben, undrade varför egenskapspoängen togs
bort trots ett tidigare fullmäktigebeslut. Sören Swärdh från huvudstyrelsen upplyste om
att det inte finns något beslut som rör just egenskapspoängen, vilket Willy Gustavsson
inte höll med om. Huvudstyrelsens uppfattning var att egenskapspoängen inte
behövdes, eftersom rasklubbarna inte använde dem. Därför var det bättre att lägga tid
på att döma hundar än på egenskapsprotokoll som ingen använder.
Marita Björling efterlyste svar på hur rasklubbarna arbetar med att dokumentera de
jaktliga egenskaperna. Gun Eriksson, Golden Retrieverklubben, berättade att de går
igenom varje jaktprovsprotokoll och noterar egenskaperna, men att det är svårare att
utvärdera när det saknas egenskapspoäng. Gunnar Petersson, hedersledamot,
replikerade att det är ett komplicerat och krävande arbete som inte rasklubbarna borde
”plocka med”, eftersom även mindre mätfel kan påverka avelsresultatet. I stället borde
huvudstyrelsen göra mer för att underlätta utvärderingen av de jaktliga egenskaperna.
Sören Swärdh informerade om att det finns en arbetsgrupp som arbetar med ett
poängsystem som kan behandlas datamässigt. Roger Westerman, SSRK Östra, ställde
frågan hur många gånger samma hund kan egenskapbedömas. Bitte Sjöblom
förtydligade att arbetsgruppen som Sören Swärdh nämnde och som bland annat hon
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sitter i, funderar på om jaktprovsprotokollen kan skrivas i skogen och sen bearbetas
digitalt, det vill säga ett system liknande det som man använder inom BPH, Beteende
och personlighetsbeskrivning hund.
Ordföranden avslutade debatten med att konstatera att det inte fanns något yrkande
om ändringar som förts fram under debatten.
Fullmäktige beslutade enhälligt att anta jaktprovsreglerna för retriever, B-prov att gälla
från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2026.

15 e) Regelrevidering jaktprovsbestämmelser spaniel 2022–2026
Elsebeth Bergqvist-Stoltz, huvudstyrelsen, redogjorde för förslaget.
Catharina Lundberg, SSRK Östra, undrade varför inte spanielproven har omdömena
Excellent, Very good, Good och Sufficient. Elsebeth Bergqvist-Stoltz svarade att det var
ett misstag, vilket ska rättas till. Per Söderman, SSRK Östra yrkade att ett 1:a pris ska
motsvaras av Excellent, ett 2:a pris av Very good och så vidare.
Fullmäktige beslutade först att ändra prissättningen så att ett 1:a pris motsvaras av
Excellent, ett 2:a pris av Very Good, ett 3:e pris av Good och 0 pris av Sufficient. Därefter
beslutade Fullmäktige enhälligt att anta jaktprovsreglerna för spaniel att gälla från och
med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2026.

15 f) Regelrevidering jaktprovsbestämmelser tolling 2022–2026
Sverker Haraldsson, huvudstyrelsen, redogjorde för processen som gällde
jaktprovsreglerna. Arbetet påbörjades hösten 2018 med ambitionen att göra så få
ändringar som möjligt i anvisningarna. Förslaget har varit ute på remiss. Två svar har
kommit in. Tollarklubben hade uppe förslaget på sitt årsmöte och därefter har det
diskuterats på årets domarkonferens.
Mats Viker från Tollarklubben var nöjd med förslaget men undrade vad remissvaren
innehöll. Han yrkade även att prissättningen skulle skrivas om där ett 1:a pris är lika med
Excellent, ett 2:a pris med Very Good och så vidare. Sverker Haraldsson informerade om
att remissvaren inte innehöll några förslag till revideringar.
Fullmäktige beslutade först att ändra prissättningen så att ett 1:a pris motsvaras av
Excellent, ett 2:a pris av Very Good, ett 3:e pris av Good och 0 pris av Sufficient. Därefter
beslutade Fullmäktige enhälligt att anta jaktprovsreglerna för tollare att gälla från och
med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2026.
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§ 16
Val av ordförande och vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter
i huvudstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
(enligt stadgarna § 9)
Marita Björling, sammankallande i valberedningen, redogjorde för hur valberedningen
arbetat fram sina förslag. Därefter presenterade hon de nya kandidaterna till
huvudstyrelse som valberedningen tagit fram.
Fullmäktige beslutade enhälligt om följande val:
– Lars Ramberg, ordförande på två år till 2021 (omval)
– Caroline Hagström, vice ordförande på två år till 2021 (fyllnadsval)
– Eva von Celsing, ledamot på två år till 2021 (fyllnadsval)
– Torbjörn Håkansson, ledamot på fyra år till 2023 (omval)
– Maria Köhlström, ledamot på fyra år till 2023 (omval)
– Leif Hernefalk, ledamot på fyra år till 2023 (nyval)
– Sverker Haraldsson, ledamot på fyra år till 2023 (nyval)
Pehr Söderman, SSRK Östra, yrkade på en alternativ tjänstgöringsordning för
suppleanterna med Gunilla Lefwerth som nummer 1, Berth Nilsson som nummer 2, Bo
Norling som nummer 3 och Anna Londré som nummer 4.
Fullmäktige beslutade att välja följande personer till suppleanter i huvudstyrelsen enligt
valberedningens förslag och med den tjänstgöringsordning som valberedningen
föreslagit:
– Suppleant 1: Bo Norling, två år till 2021 (nyval)
– Suppleant 2: Anna Londré, två år till 2021 (nyval)
– Suppleant 3: Gunilla Lefwerth, två år till 2021 (omval)
– Suppleant 4: Berth Nilsson, två år till 2021 (omval)

§ 17
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enligt stadgarna § 10)
Marita Björling föredrog valberedningens förslag till revisorer och suppleanter.
Fullmäktige beslutade att välja följande personer till revisorer och revisorssuppleanter
enligt valberedningens förslag:
– Tommy Winberg, ordinarie, två år fram till 2021 (nyval)
– Sara Wallinder (PwC), ordinarie, två år till 2021 (nyval)
– Jörgen Norrblom, suppleant, två år till 2021 (nyval)
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– Maria Wigenfeldt (PwC), suppleant, två år till 2021 (nyval)
Marita Björling tackade för förtroendet att vara sammankallande i valberedningen, ett
uppdrag som hon nu lämnar efter fem mandatperioder.
Mötet ajournerades kl. 17.50.
Mötet återupptogs den 18 maj klockan 09.00.
Röstlängden justerades till 57 delegater.
Valberedningen bad om ytterligare tid för att fullfölja sitt uppdrag, vilket ordföranden
beviljade. Det betyder att punkten om omedelbar justering sköts upp.

§ 18
Proposition nr 1 avseende rollfördelning inom styrelsen
Sverker Haraldsson redogjorde för huvudstyrelsens förslag att förtydliga uppdrag och
ansvarsområden i stadgarna samt göra motsvarande förtydliganden i stadgarna för SSRK:s
avdelningar samt i typstadgarna som kan antas av SSRK:s rasklubbar. Ändringarna föreslås
gälla § 9 Huvudstyrelse Mom. 1, § 7 Avdelningsstyrelse och § 8 Klubbstyrelse Mom. 1.
Gunnar Petersson, hedersledamot, påminde Fullmäktige om att en liknande proposition var
uppe på Fullmäktige för 15 år sedan. Fullmäktige ska inte besluta hur styrelser ska arbeta.
Roger Westerman, SSRK Östra, höll med och tillade att styrelser själva måste få fördela
ansvarsposterna. Marita Björling höll också med föregående talare om att inte tvinga någon
att göra ett specifikt jobb. Finns det ingen som vill åta sig ett visst uppdrag är lösningen att
adjungera en intresserad person. Även Pehr Söderman, SSRK Östra, höll med de andra
talarna och yrkade avslag på propositionen.
Fullmäktige beslutade att avslå propositionen efter rösträkning där en klar majoritet
röstade emot förslaget.

§ 19
Val av valberedning
Den förberedande valberedningen presenterade sitt förslag till ny valberedning där Mette
Franek, Bitte Sjöblom och Catharina Lundberg föreslogs.
Marita Björling väckte frågan om ledamoten Torbjörn Augustinssons fortsatta
deltagande i valberedningen med två år kvar av mandattiden, eftersom han inte deltagit
eller bidragit i valberedningens arbete trots påstötningar av sammankallande i
valberedningen. Som ersättare föreslog Lars Finne, SSRK Värmland, Lars Jonsson.
Fullmäktige beslutade att entlediga Torbjörn Augustinssons från sitt uppdrag i
valberedningen. Därefter beslutade Fullmäktige att utse följande valberedning:
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– Bitte Sjöblom, sammankallande på två år till 2021 (nyval)
– Lasse Johnsson, ledamot på två år till 2021 (fyllnadsval)
– Mette Franek, ledamot på fyra år till 2023 (nyval)
– Catharina Lundberg, suppleant på två år till 2021 (nyval)

§ 20
Beslut om omedelbar justering av punkterna 16, 17 och 19
Fullmäktige beslutade att förklara punkterna 16, 17 och 19 som omedelbart justerade.

§ 21
Proposition nr 2 avseende arbetssätt vid regelrevidering
Lars Ramberg redogjorde för huvudstyrelsen förslag att från och med årets Fullmäktige
besluta om och, via SKK, ansvara för att ändra/justera i SKK/SSRK:s regelverk.
Mats Viker, Tollarklubben, yrkade avslag på propositionen och menade att Fullmäktige är
en garant för att regelrevideringar går korrekt till. Pehr Söderman, SSRK Östra, höll inte med
utan yrkade bifall till propositionen. Han ansåg att Fullmäktige är fel forum för revideringar
som i stället bör läggas på arbetsgrupper. Karin Friberg, Flatcoated Retrieverklubben, var i
grunden positiv till förslaget. Hon ansåg ändå att det behövs en demokratisk kontroll i form
av en regelkonferens kopplad till Funktionärsträffen, något som saknas i dag. Hon yrkade
därför avslag till propositionen.
Fullmäktige beslutade att bifalla propositionen. Ordföranden uppmanade styrelsen att ta
med sig synpunkterna som förts fram.

§ 22
Proposition nr 3 avseende små rasklubbar
Lars Ramberg redogjorde för huvudstyrelsens förslag att fastställa typstadgar för små
rasklubbar inom SSRK med mindre än 150 fullbetalande medlemmar.
Chris Bingefors, Svenska Curly Coated Retrieverklubben, ställde frågan vad som gäller när
medlemsantalet ändras för en klubb som ligger på gränsen i dag. Hon ansåg att förslaget
var ofullkomligt skrivet, svårt att förstå och behöver utredas vidare. Hon yrkade därmed
avslag på propositionen. Gunnar Petersson, hedersmedlem, ansåg att något exakt
medlemsantal inte bör anges. Annika Åkerman i Clumber Spaniel Klubben välkomnade
förslaget och yrkade bifall. Det gjorde även Rebecca Lundholm Krig från Svenska
Chesapeake Bay Retriever Klubben, vars klubb har svårt att överleva. Hon menade att det
är angeläget med samarbete mellan de små rasklubbarna för att stötta varandra.
Fullmäktige beslutade att bifalla motionen som antogs med mer än 2/3 majoritet, vilket
krävs för en stadgeändring.
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§ 23
Proposition nr 4 avseende stadgeändring gällande hedersmedlem
Torbjörn Håkansson redogjorde för propositionen om förslag till stadgeändring i § 53
Medlemskap. Förslaget innebär att en hedersmedlem kan bli av med sin utnämning vid
oacceptabelt beteende inom SKK:s organisation.
Marita Björling ansåg att det var en ”grym” proposition och att hon är kluven till den. Den
som en gång blivit hedersmedlem har fått det för att personen är värd det. Därför borde
det finnas en varningstriangel vid denna typ av frågor.
Ordföranden ställde yrkandet bifall enligt huvudstyrelsens förslag mot avslag till
propositionen. Efter rösträkning fann ordföranden att 31 personer yrkat bifall medan 7
personer yrkat avslag. Ordföranden fann att endast enkel majoritet förelåg. För att vinna
bifall krävs 2/3 majoritet vid en stadgeändring. Därmed beslutade Fullmäktige att tillstyrka
propositionen men konstaterade att det krävs ytterligare ett fullmäktigemöte med enkel
majoritet för att stadgeändringen kan genomföras.
Motion 1 om stambokföringsavgift behandlades under paragraf 15 a).

§ 24
Motion 2 avseende Working Test som officiell tävlingsform vilken stambokförs och
Motion 7 avseende stambokföring av Working Test och Mocktrial
Sören Swärdh redogjorde för Golden Retrieverklubben, SSRK Västernorrland samt SSRK
Östras yrkande att Working Test, WT, blir en officiell stambokförd tävlingsform.
Huvudstyrelsens uppfattning är att det är viktigt att lyssna på medlemmarnas önskemål,
varför de yrkar bifall till motionen.
Motionen föranledde livliga diskussioner med många talare. En av dem var Gunnar
Pettersson, hedersledamot. Han ansåg att WT är en trevlig tävlingsform men att den
inte håller måttet för att utvärdera avelsarbetet. Höll med gjorde även Lisa Hansson,
SSRK Södra som även tog upp frågan hur domarutbildningen ska kvalitetssäkras om WT
stambokförs. Hedersledamoten Lasse Johnssons inlägg mynnade ut i frågan varför SSRK
ska stambokföra en icke jaktlig verksamhet. Catharina Lundberg yrkade avslag till
motionen om den gäller spaniel. Mats Lindmark, huvudstyrelsen, informerade om att
kompetensen på domarna måste höjas om WT ska bli ett officiellt prov genom
exempelvis fler utbildningsdagar, särskilt för de diplomerade domarna. Förberedelser
pågår för ett sådant arbete.
Per Anders Norling, SSRK Södra, yrkade bifall till motionen med motiveringen att
hundens egenskaper går att testa på ett WT. Willy Gustavsson, Labrador
Retrieverklubben, höll inte med utan yrkade avslag. Lasse Johnsson, hedersledamot,
hissade en varningsflagg och bad Fullmäktige att tänka sig för. Björn Bjuggren, SSRK
Västerbotten, yrkade bifall men tillade för egen del att WT är för ägaren, stambokföring
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för hunden.
Innan röstningen förtydligades att motionerna enbart gäller retriever.
Ordföranden ställde yrkandet att bifalla motionen enligt huvudstyrelsens förslag mot
yrkandet att avslå den. Efter rösträkning beslutade Fullmäktige att avslå motionen med
26 röster emot och 23 röster för.
Mötet ajournerades klockan 10.30. Mötet återupptogs klockan 11.00.
Röstlängden justerades till 57 delegater.

§ 25
Motion nr 3 avseende Apportören som nättidning
Marie Ahlqvist redogjorde för motionen från SSRK Västra som yrkar att
medlemstidningen Apportören ska vara valfri att välja som pappers- eller nättidning för
medlemmen. Medlemmen ska också kunna välja enbart nättidningen. Huvudstyrelsen
yrkar avslag till motionen men föreslår att Fullmäktige får i uppdrag att utreda frågan
vidare.
Marita Björling höll med huvudstyrelsen och upplyste om att det är få medlemmar som
vill ha Apportören som nättidning. Hon upplyste även om att annonser i nättidningar är
momspliktiga. Likaså att annonsintäkterna är viktiga för SSRK:s ekonomi. Eddie Nilsson
från SSRK Västra som skrivit motionen, ansåg att huvudstyrelsen borde få utreda frågan
vidare. Karin Nilsson Nygren, revisor, manade Fullmäktige att tänka över de ekonomiska
konsekvenserna.
Fullmäktige beslutade att avslå motionen men ge huvudstyrelsen i uppdrag att utreda
frågan vidare.

§ 26
Motion nr 4 avseende förkortad låsningsperiod av regelverk
Sverker Haraldsson, huvudstyrelsen, föredrog SSRK Västras motion om att SSRK arbetar
för att förkorta låsningsperioderna för regelrevideringar för retrieverjaktproven. Skälet
är att få en större flexibilitet i en alltmer föränderlig verklighet. Huvudstyrelsen yrkar att
motionen avslås med motivering att arbetet med regelrevideringar skulle vara ett
ständigt pågående arbete utan pauser.
Efter en kort diskussion meddelade Eddie Nilsson från SSRK Västra att avdelningen drar
tillbaka motionen, varpå ordföranden konstaterade att det inte fanns någon motion att
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besluta om.
§ 27
Motion nr 5 avseende ett medlemskap
Sverker Haraldsson, huvudstyrelsen, redogjorde för SSRK Östras motion om att ge
huvudstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om ett medlemskap att presenteras på
Fullmäktige 2021. Huvudstyrelsen föreslår Fullmäktige att yrka bifall till motionen
genom att tillsätta en arbetsgrupp.
Anita Ohlson, Golden Retriever klubben, uttryckte en farhåga om att SSRK kommer att
tappa många medlemmar om ett enda medlemskap införs. Däremot uttryckte Marita
Björling sin förtjusning över motionsförslaget. Mats Viker, Tollarklubben, yrkade avslag
med motiveringen att Tollarklubben har många medlemmar som inte är medlemmar i
SSRK. Han befarade att förslaget skulle innebära en drastisk minskning av
medlemsantalet. Sverker Haraldsson, huvudstyrelsen, replikerade att tanken inte är att
det ska bli dubbelt så dyrt att vara medlem och att det finns vägar framåt för att hitta
lösningar.
Ordföranden ställde yrkandet att bifalla motionen enligt huvudstyrelsens förslag mot
yrkandet att avslå den. Ordföranden begärde rösträkning. Resultatet blev 29 röster för
och 26 röster emot. Fullmäktige beslutade därmed att bifalla motionen.

§ 28
Motion nr 6 avseende Fullmäktige varje år
Lars Ramberg, huvudstyrelsen, redogjorde för SSRK Östras motion om en återgång till
Fullmäktige varje år i samband med den årliga Funktionärsträffen. SSRK Östra yrkar även
att Representantskapsmötet avvecklas. Huvudstyrelsen föreslår att Fullmäktige avslår
motionen, eftersom Fullmäktige varje år redan prövats. Dessutom skulle en återgång
vara organisatoriskt sämre samtidigt som kortare mandatperioder inte gynnar
styrelsearbetet positivt.
SSRK Östra drar tillbaka motionen. Ordföranden konstaterade därmed att det inte fanns
någon motion att besluta om.

§ 29
Övriga frågor
Utökat rökförbud från den 1 juli 2019
Sverker Haraldsson, huvudstyrelsen, informerade om det utökade rökförbud (gäller även
snusning) som bland annat gäller på inhägnade idrottsplatser där hundutställningar ofta
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hålls. SKK har gått ut med en delvis felaktig information. SSRK avser att skriva till SKK i
denna fråga.
SSRK Prov
Sverker Haraldsson, huvudstyrelsen, informerade om att Svenska Brukshundklubben,
SBK, utsett en leverantör för att ta fram ett nytt digitalt system för sin
tävlingsverksamhet. SSRK har problem med sitt nuvarande system som dessutom är
sårbart, varför SBK:s system är intressant. SSRK:s nuvarande leverantör är införstådd
med den tänkta förändringen. Pengar finns avsatta och förhoppningen är att kunna
ansluta sig till SBK:s system och i ett tidigt skede vara med och påverka hur det utformas
för att även passa SSRK:s behov.
FB-R och vilthantering
Gun Eriksson, Golden Retrieverklubben, var bekymrad över goldenrasernas dåliga
provresultat när det gäller vilthantering. På ett FB-R kastas viltet som hunden sedan ska ta.
Goldenklubben vill kunna mäta viltspontaniteten genom att viltet först presenteras för
hunden innan själva momentet genomförs. Klubben önskar att huvudstyrelsen tar med sig
frågan, vilket Gunilla Lefwerth från huvudstyrelsen lovade.

§ 30
Sammanträdet avslutas
Mötesordföranden Thomas Uneholt summerade sitt intryck av fullmäktigemötet med att
det varit lärorikt att sitta ordförande för en jakthundsklubb. Som utställningsperson har han
nu fyllt på sitt kunskapsförråd till nytta i arbetet som SKK/CS vice ordförande. Han
konstaterade också att Fullmäktige haft ett gott och positivt debattklimat med många
debattvilliga deltagare. Thomas Uneholt avslutade med att det varit en ära att få sitta som
mötesordförande.
Lars Ramberg tackade Fullmäktige för det fortsatta förtroendet att få leda SSRK under
ytterligare två spännande år. Han hälsade alla nya ledamöter välkomna för att sedan tacka
av presidiet och Ann Ekberg på kansliet med blommor. Han tackade även Fullmäktige för
ett bra möte och uppmanade alla att fortsätta att arbeta tillsammans för SSRK:s bästa.
Därefter förklarade Lars Ramberg 2019 års Fullmäktige avslutat.
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Protokollförare

Mötesordförande

………………………………………………………
Barbro Zetterberg

………………………………………………………………
Thomas Uneholt

Vice mötesordförande
……………………………………………………..
Anette Löfgren

Protokolljusterare

Protokolljusterare

……………………………………………………..
Annika Åkerman

………………………………………………………………
Margaretha Larsson
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