Mötet öppnades av Andreas Sundgren

http://gamla.ssrk.se/klubben/fm_referat.htm

Referat SSRK:s Fullmäktigemöte 2005

Mötet öppnades av Andreas Sundgren.
Parentation hölls för Elsa och Göran Marklund, Harry Juhl och Tore Danielsson.
Till ordförande för mötet valdes Kjell Bräster och till vice ordförande Sune Nilsson.
Styrelsen hade utsett Tommy Winberg till sekreterare.
Till justerare valdes Helena Hellström och Lilian Jonsson.
Förberedande valberedning: Marita Björling, Lars Johnsson och Lotta Olsson.
Alla delegater för avdelningarna var närvarande (35 st) och alla delegater för rasklubbarna
utom Curly och IWS (22 st), totalt 57 röstberättigade.
Verksamhetsberättelserna för 2002, 2003 och 2004 föredrogs av styrelsen.
Andreas Sundgren gick igenom de uppdrag styrelsen fick vid FM 2002.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för åren 2002-2004.
Verksamhetsplanen för 2005 presenterades och godkändes med smärre justeringar.
Valberedningens förslag till ordförande och styrelse godkändes enhälligt.
Revisorerna valdes enligt valberedningens förslag.
Styrelsen drog tillbaka sitt förslag om slopande av kravet på exteriör beskrivning för start i
elitklass på retrieverjaktprov.
Stadgekorrigeringar för typstadgar för rasklubb godkändes.
Jägarnas VP tilldelades Lars Johnsson.
Till valberedning valdes Elisabet Sahlin (sammankallade 1 år), Bengt Gustafsson (2 år) och
Calle Ahlsten (1 år).
Medlemsavgiften för ordinarie medlem höjs med 25:- fr o m 2006.
Förslagen till nya jaktprovsregler för retriever (A och B-prov) samt spaniel godkändes enligt
styrelsens förslag.
Förslaget till nytt jaktprovschampionat för A-prov retriever, SJ(a)Ch godkändes.
Västernorrlands motion om att utbildningsgången för domarna ska publiceras på hemsidan
bifölls.
Labradorklubbens motion om att rasklubbarna ska få anordna särskilda B-prov i ukl och nkl
bifölls.
Flatklubbens motion om att rasklubbarna ska få anordna ett officiellt A- och ett B-prov per år
bifölls med förbehållet att proven ska vara öppna för alla raser.
Labradorklubbens motion om att rasklubbarna ska få anordna ett officiellt jaktprov som
rasmästerskap i elitklass drogs tillbaka.
Springerklubbens motion om inrättande av anlagsprov avslogs.
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bifölls.
Flatklubbens motion om att endast hundar med jaktmerit för SUCh ska kunna erövra titlen
NordUCh bifölls.
Labradorklubbens motion om att cert ska utdelas i jaktklass på utställning för labrador retriever
bifölls med strykning av meningen att alla ck-hundar ska få cert.
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Labradorklubbens motion om sänkning av rasklubbsavgiften till SSRK till hälften (3:-) bifölls.
Labradorklubbens motion om att rasrepresentanter ska få medverka vid
jaktprovsdomarkonferenserna bifölls med tillägget att huvudstyrelsen anvisar formerna.
Huvudstyrelsen förslag om en utredning av organisationsformerna för SSRK bifölls med tillägget
att ett delningsförslag ska redovisas. Till utredningsgruppen hade utsetts Per-Inge Johansson,
Hans Forsell, Tommy Winberg och Agneta Olofsson.
Labradorklubbens motion till delning av SSRK liksom Goldenklubbens motion om ändrad
beräkning av fullmäktigedelegater drogs därför tillbaka.

