Rapport från Fullmäktigemötet 2008

Återigen har ett fullmäktigemöte ägt rum i SSRKs nu 63-åriga historia. Kanske var detta
möte lite mer speciellt än vad tidigare möten varit och förmodligen kommer vi i framtiden
att se tillbaka på 2008 som det år då viljan om strukturförändringar på allvar kom upp till
ytan.
Innan mötet formellt öppnades hölls en tyst minut för avlidne valberedningsledamoten och
tillika Västras ordförande, Sven-Erik Benhammar.
SSRK har 14 avdelningar och 13 rasklubbar. Fullmäktigesystemet bygger på representation
från de 27 underklubbarna och de utsedda delegaterna representerar således sina lokala
medlemmar. En avdelning, Bergslagen, avstod helt och hållet från möjligheten att representera sina medlemmar och var alltså inte närvarande. Annars var alla avdelningar och samtliga rasklubbar representerade. Totalt närvarade 57 röstberättigade delegater och inklusive
övriga närvarande fanns cirka 90 personer på plats. Bland ’övriga’ räknas t ex huvudstyrelse, till huvudstyrelsen adjungerade personer, hedersmedlemmar, presidium, revisorer,
valberedning, kanslipersonal, representanter från SKK samt ”vanliga” medlemmar med
intresse för vad som hända skulle.
Den som förväntade sig dramatik på årets möte torde knappast ha blivit besviken. Stora
organisatoriska frågor, motioner, redovisningar och som alltid, valberedningens förslag till
sedvanliga förtroendeval, gjorde att tvådagarsmötet höll den täthet och känslomässiga
spänning som långt i förväg hade signalerats från olika håll.
Presidiet bestod av tre alldeles utmärkta aktörer - Bengt Norrving, mötesordförande, Bengt
Djurberg, vice mötesordförande och Tommy Winberg, mötessekreterare. Med sådana vänliga men omutbara gentlemän på podiet, hållandes i klubba, mikrofon eller penna, borgar
de för att mötet inte på något sätt antar vidlyftiga former och att inte heller något oförutsett slinker ner mellan paragraferna. All heder åt er!!
Dagordningen väckte förväntningar och flera tunga beslutsfrågor låg redan under lördagen.
Propositioner och flera motioner behandlades före personvalen och väckte tidvis stora debatter som föranledde att mötet flera gånger fick ajournera sig för att bena ut olika förslag
till lösningar innan votering kunde ske. I denna rapport ingår inte detaljer utan alla intresserade får vänta på vidare information i det protokoll som så småningom kommer ut.
I en här något ostrukturerad ordning återges några av de större frågorna:
Goldenklubbens motion om att dra tillbaka förra årets fullmäktigebeslut om cert i jaktklass
för samtliga retrievers bifölls. Däremot erbjöd huvudstyrelsen ett förslag, som gäller
labrador och tollare, att dessa raser skulle ha fortsatt stöd till nämnda certifikat i jaktklass
på utställning. Något som fullmäktigemötet beviljade. Ett tillägg här var att det skulle ske
under en prövotid på fem år.

Frågan om ett enda medlemskap i organisationen har varit uppe på bordet hos den
organisationsgrupp, med SKK:s Per-Inge Johansson i spetsen (han fanns också på plats
under båda dagar), som tillsattes för ett år sedan av dåvarande huvudst yrelse. Man diskuterade frågan redan på funktionärsträffens ordförandemöte i april i år. Nu gällde det att ta ett
s k principbeslut om medlemskapet, alltså om frågan skulle ha fortsatt aktualitet och utredas vidare. Fullmäktigemötet sade här ja och vi lär få se en mer detaljerad sammanställning
framöver vad detta kan innebära för organisationen innan beslut tas vid ett kommande
fullmäktigemöte.
Och nästa års fullmäktigemöte blev ett faktum genom att förslaget om fullmäktgemöte
vartannat år antogs med s k icke kvalificerad majoritet. Ärendet måste således åter upp på
bordet vid nästa fullmäktigemöte men då räcker det med liten majoritet igen för att det
skall gå igenom. (Vid stadgeändring måste det antingen vara kvalificerad majoritet, vilket
betyder 2/3 av rösterna eller med enkel majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten).
Motionen om en delning i en spanielklubb och en retrieverklubb drogs tillbaka av motionären då man förstod att det inte var aktuellt med ett bifall (denna gången heller!)
Huvudstyrelsens förslag om att i stadgarna införa att det skulle vara möjligt med postomröstning, avslogs av mötet.
Förslaget om fortsatt utveckling av jaktlig funktionsbeskrivning, tyckte mötet lät intressant
och man beslöt att gå vidare med detta.
Huvudstyrelsens proposition, baserat på organisationsutredningens förslag, om likartad
beräkning av mandat (antalet delegater) hos avdelningar kontra rasklubbar vållade stort
huvudbry hos alla inblandade vid årets fullmäktigemöte. Voteringen i ärendet blev direkt
avhängigt problematiken - avdelningarna vill behålla den beräkningsgrund som finns idag.
Positionerna blev låsta och mötet fick ajournera sig för att både rasklubbar och avdelningar
skulle ha interna diskussioner samt även gemensamt försöka komma fram till en lösning.
Nästa steg blir en träff för ordförandena i avdelningar och rasklubbar under den närmaste
tiden och vi får alla hoppas att en lösning är i sikte.
Valberedningens förslag behandlades som sista punkt på lördagen och här gick valen enhälligt enligt valberedningens lista utom vid en suppleantpost där en motkandidat föreslogs.
Emellertid blev äv en den posten, efter votering, enligt valberedningens förslag.
Nyvald ordförande är nu Gunnar Peterson och till sin hjälp har han fyra kvarstående personer samt åtta nya. Hela styrelsekonstellationen återfinns under Styrelse i menyn. Ny revisor
blev Brittmarie Engholm.
Ny valberedning utsågs - Janne Stihl sammankallande 1 år, Maria Mûllersdorf 2 år och Kurt
Johansson fyllnadsval 1 år.
Söndagen bjöd på ytterligare några motioner - Chesapeakeklubbens om exteriördomare fick
avslag, Goldenklubbens om provfri helg fick också avslag men samma klubbs motion om att
huvudstyrelsen ska göra en konsekvensutredning på alla inkomna motioner fick bifall.
2008 års fullmäktigemöte avslutades klockan 12 på söndagen. Det var trots allt ett ganska
bra möte, tycker undertecknad. Genom meningsskiljaktligheterna kunde man tydligt känna
SSRKs hjärta slå och atmosfären vid bl a lördagens middag var mycket hjärtlig. Avgående
styrelse avtackades med den äran och ”gamle” ordförande Hans Richter har redan antagit
den speciella karaktär som kännetecknar en engelsk gentleman... Skål Hans, tack för din tid
inom SSRK och lycka till i spanielns och retrieverns förlovade hemland!
Marita Björling,
(personlig redogörelse av S SRKs fm 2008)
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Vad händer nu då?

