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Lördag 12 maj
FM öppnas av huvudstyrelsens ordförande Hans Richter.
Parentation hölls för Sune Nilsson, kennel Hedetorpets och Sven Kristersson, tidigare vice
ordförande och avelsansvarig i huvudstyrelsen.
Närvarokontroll och fastställande av röstlängden till 55 röstberättigade.
Till ordförande för mötet valdes Bengt Norrving och till vice ordförande Sune Nilsson.
Till protokollförare hade huvudstyrelsen utsett Tommy Winberg.
Till justeringsmän valdes Marita Björling och Jörgen Norrblom.
Yttranderätt gavs till alla närvarande.
Kallelse till FM utskickat från kansliet 17 april.
Dagordningen fastställdes.
En förberedande valberedning utsågs; Bitte Sjöblom, Elisabet Sahlin och Tommy Borg.
Verksamhetsberättelsen för 2006, årsbokslut, arbetet med avelsfrågor och revisorernas
berättelse gicks igenom. Diskuterades bl a den nya klubben för jaktspaniel och internationella
retrieverjaktprov.
Balans- och resultaträkningen för 2006 fastställdes och förlusten -60.107 kr överfördes i ny
räkning.
Styrelsens arbete med uppdragen från föregående FM redovisades.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2006.
Verksamhetsplanen för 2007 presenterades och godkändes.
Till hedersmedlemmar utsågs Kjell Bräster och Lilian Jonsson.
Till ordförande omvaldes Hans Richter och till vice ordförande omvaldes Kerstin Eklund.
Till ordinarie ledamöter valdes Kjell Svensson, Camilla Ährlund och Lars-Inge Kvist.
Till suppleanter valdes Sören Swärdh, Peggy Westerlund, Lars Johnsson och Lena Rollmar.
Till revisorer valdes Agneta Olofsson och Ann-Charlotte Sandelin-Jonsson.
Till revisorssuppleanter valdes Brittmari Engholm och Agneta Hammarstedt.
Under resten av eftermiddagen genomfördes en workshop om organisationsutredningen.
Söndag 13 maj
Till valberedning utsågs Marita Björling (sammankallande), Sven-Erik Benhammar och Paul
Anderson.
Huvudstyrelsens förslag om att avskaffa Garantifonden bifölls.
Huvudstyrelsens förslag om införande av Grundprov för spaniel bifölls. Två tillägg gjordes;
hänsyn skall tas till respektive rastyp och att dummies får användas i grundklassen.
Clumberklubbens motion om att resepoolen skall vara frivillig avslogs till förmån för
huvudstyrelsens förslag att det för rasklubbar med mindre än 500 medlemmar skall vara
frivilligt att ingå i resepoolen.
Goldenklubbens och Flatklubbens motioner om företräde för den egna rasen vid jaktprov drogs
tillbaka.
Östergötlands motion om att cert skall utdelas i jaktklass för alla retrieverraser bifölls med
röstsiffrorna 24 mot 18.
Under övriga frågor diskuterades den nya klubben för jaktspaniel.

Mötet avslutades
att Hans Richter tackade presidiet och delegaterna för
årets FM.
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Större delen av den nya styrelsen

Presidiet med Tommy Winberg, Bengt Norrving och Sune Nilsson
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Tre glada - Lasse Johnsson, Thomas Persson och Lotta Fornås

Willy Gustavsson mottager Jägarnas vandringspris av Hans Richter

