Rapport från SSRKs
fullmäktigemöte 2010
Mötet ägde rum Pingsthelgen 22-23
maj på hotell Scandic Infra City,
Upplands Väsby. Ett flott hotell med
hög standard och mycket bra mat.
Cirka 80 personer närvarade varav
55 röstberättigade delegater från
avdelningar och rasklubbar. Presidiet
bestod av mötesordförande Bo Edoff,
vice mötesordförande Hans Forsell
samt av huvudstyrelsen utsedda
mötessekreterare Tommy Winberg. De
personer ur huvudstyrelsen som avsagt
sig omval hade samtliga föredragit att
stanna hemma. Fem
hedersmedlemmar fanns på plats –
presidiets Hans Forsell och Tommy
Winberg, men också Gunnar Petersson,
delegat från Västra, samt Märta Ericson
och Kjell Bräster.
Atmosfären på årets fullmäktigemöte
var, till skillnad mot senaste åren,
mycket god och det fanns inga
konfliktsituationer mellan avdelningar
och rasklubbar eller mellan några
andra konstellationer. Då klockan var
14 på söndagen hade 11 punkter
behandlats i en dagordning som bestod
av totalt 26 punkter... Vilket tydligt
visar att fokus riktades mot
organisationsförslaget och de stora
provregelremisserna som behandlades
under lördagen och halva söndagen
och först på söndagseftermiddagen
kom man fram till personvalen. Med
endast en timma drog mötet över sin
planerade stopptid och klockan 16
kunde omvalda ordförande Sverker
avsluta årets fullmäktigemöte.
Justerare
Bengt Djurberg och Björn Bjuggren
(Dalarna resp Tollarklubben) utsågs till
justerare/rösträknare, förberedande
valberedning blev Bert Johansson,
Gunilla Lefwerth och Sven Ludvigsson.
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Ett medlemskap
Organisationsutredningens förslag
diskuterades ingående. Olika åsikter
och yrkanden framfördes,
arbetsgruppen som jobbat med det
hela önskade kvarstå för det fortsatta
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arbetet men åsikt framfördes av en
delegat att representation från
Norrlands sektionsbaserade
avdelningar måste få ingå också då
verksamhet, synsätt och
förutsättningar som finns där måste tas
hänsyn till.
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Det liggande förslaget beslöts att
kompletteras med framförda yrkanden
och åsikter, ombearbetas och skickas
ut på remiss i landet under hösten.
Dessförinnan skulle arbetsgruppen ge
sig ut i landet för att lokalt träffa
rasklubbar och avdelningar , förklara
vad man menar och inhämta nya
åsikter som därefter ska ligga till grund
för remissen. Landets årsmöten 2011
ska i god tid ha ett nytt förslag för
ställningstagande och ett slutligt
förslag föreläggs fullmäktige 2011 (det
blir då sjunde fullmäktige i rad som har
upp e organisationsfrågan i någon form
men kanske vi då äntligen har ett
förslag som alla kan acceptera).
Huvudstyrelsen ska utse personerna i
gruppen men konstellationen ska vara
liksom tidigare – två från rasklubbarna,
två från avdelningarna och två från
huvudstyrelsen).
Redan vid detta fullmäktige tillsattes
två externa grupper som ska arbeta
med några av de förslag som kom upp
– delning av SSRK ska utredas av en
liten grupp runt Tommy Borg samt en
ekonomisk analys av en framtida
organisationförändring ska tas fram av
Lars Ramberg och Agneta Olofsson.
Alla avdelningar och rasklubbar
uppmanades att hjälpa dessa två
grupper med interna uppgifter som de
behöver för att komma fram till ett
slutresultat av sina resp arbeten.
Provreglerna
Regelremisserna började med
spanielremissen. För- och
emotargument framfördes av både
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delegater och huvudstyrelse, långa
anföranden blandades med korta och
som sig bör visades både besvikna och
frustrerade känslor blandat med
översvallande glada sådana men på en
demokratiskt anpassad nivå. Det
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verkade som majoriteten av
spanielfolket blev rätt nöjda med att
det förslag som slutligt låg i
fullmäktigehandlingarna gick igenom.
Det beslutade exakta förslaget
överlåter undertecknad med varm hand
till huvudstyrelsens ansvarige att
närmare redovisa på annan plats.
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Sådan exakt redovisning av
tollarreglerna samt retrieverreglerna
överlåts också till respektive ansvariga
att redovisa på separat plats.
När det gäller B-proven kan dock här
berättas att vattenprövning kommer
att fortsätta liksom tidigare – i alla
klasser, vid alla prov och vid alla
årstider. Likaså kommer vi att ha kvar
kvalitetsbedömning i elitklassen, precis
som hittills. Dessa två ”detaljer” fanns
ju också med i det slutliga förslaget i
fullmäktigehandlingarna. Däremot
uppkom diskussioner huruvida vi skulle
tillåta enbart vilt i ekl eller om vi skulle
gå på huvudstyrelsens förslag att ha
både vilt och dummies, dock
naturligtvis inte vid samma prov. Östra
yrkade här på enbart dummies i ekl,
alltså som det är i nu gällande regler,
skulle få vara kvar. Efter viss
omkastning/behandling av inkommen
motion i frågan och remissförslag, så
beslöts per votering att
huvudstyrelsens förslag skulle bifallas –
landet kan från och med 2012 välja om
man vill anordna elitklassen med
dummy eller vilt. Ett JCh kan således
grundas på enbart dummies, precis
som idag, eftersom inget yrkande
framfördes om någon typ av
särbestämmelse att t ex en av
meriterna ska tas i viltförekommande
elitklass. Mötet beslöt också att
rasklubbarna ska få anordna ökl på
sina särskilda prov medan
avdelningarna får anordna ekl på sina.
Släpspåret försvinner helt, enligt
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fullmäktiges beslut.
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Höjd medlemsavgift
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Övriga beslut som togs var höjd
medlemsavgift. Huvudstyrelsen
föreslog oförändrad avgift men mötet
ville annorlunda och röstade igenom en
höjning till 350 kronor (50 kronors
påslag), vilket ska gälla från 2011.
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Stadgeändring om stadgemotioner
Propositionen om att ändra sista
inlämningsdag för stadgemotioner till
sista september, samma datum som
för övriga motioner, bifölls med
omedelbar justering och avsikten är att
beslutet ska gälla redan detta år. Det
är SKK som fastställer
stadgeändringar. Mer om detta i
Apportören och på hemsidan.
Personvalen
gick helt enligt valberedningens förslag
även om ett tilläggsförslag uppkom
men röstades bort genom sluten
votering vid suppleantvalen. Ny
valberedning blev Sofia Bremer (Södra)
sammankallande 1 år, Willy Gustafsson
(Västra) 2 år och där Micke Rönnbäck
(Norrbotten) finns kvar ytterligare ett
år på mandat.
Motionerna
från Springerklubben avslogs
(spanielreglerna ska ju ändras 2012
och mötet ansåg det inte vara vettigt
att tillstyrka något som bara skulle
gälla i ett enda år), motionerna från
Östergötland gällande dels
framtagande av reglemente för
anordnande av särskilda retrieverprov
och dels att hs tillsätter en arbetsgrupp
för att komma tillrätta med
bortlottningarna på prov tillstyrktes,
motionen från Östergötland om
rasklubbars och avdelningars påverkan
av beslut om antagning av nya
jaktprovsdomare avslogs.
Östergötlands fjärde motion, som
handlade om att vilt ska återinföras i
elitklassen, flyttades till att beslutas
om i samband med regelremissen och
avslogs. Östras motion om en delning
av SSRK hade inte inkommit i korrekt
tid och avvisades men budskapet
Kort rapport från behandlades
SSRKs fullmäktigemöte
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organisationsutredningen där Östras
delegat Tommy Borg fick i uppdrag att
utreda frågan.
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Text o foton: delegaten Marita Björling,
Västernorrland

2012-01-08 10.55

