Kort info från fullmäktigemötet 2011
Till skillnad mot tidigare års debattfyllda och känslostarka fullmäktigemöten, var årets möte
inte bara lugnt utan tidvis nästan slött. Alla verkade lyckliga och glada och med en attityd att
”det ordnar sig alltid”. I o f s trevligt men ändå lite oengagerat på många håll där man kanske
förväntat sig mer. En följd av detta blev att dagordningen, och mötet, tog slut redan klockan
11 på söndagens förmiddag.
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52 röstberättigade delegater representerade samtliga klubbar utom Gävleborg,
Gotland och Clumberklubben.
Presidiet utgjordes av Bengt Norrving, Hasse Forsell och Tommy Winberg där
förstnämnde agerade ordförande.
Resultatet visade på en större vinst istället för en budgeterad förlust.
Medlemsavgiften föreslogs oförändrad från föregående fullmäktigebeslut (350 kr),
medan ett yrkande från en avdelningsdelegat på tio kronors höjning tillbaka till
avdelningarna inte godtogs av mötet… Detta torde vara ett av de mest udda besluten
som tagits – att avdelningarna själva röstade nej till en höjning av den egna
tilldelningen.
Organisationsutredningen ska fortsätta, ansåg mötet. Och det gamla beslutet på
ett enat medlemskap kvarstå som grundbult. Organisationen, som ärende, ska
således upp på sitt åttonde (8) fullmäktigemöte nästa år och huvudstyrelsen fick rätt
fria händer om hur man skall gå vidare. Dock yrkades, även detta år, att hs ska göra
en ekonomisk utredning som omtalar hur organisationen ska kunna ha den struktur i
framtiden som man föreslår i sitt nya alt. reviderade förslag.
Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen 2010.
Ny styrelse valdes enligt valberedningens nomineringar utom vid suppleantvalen där
ett nytt namn kom från golvet och som valdes efter sluten votering.
Valberedare blev undertecknad, Willy Gustafsson och Sofia Bremer.
Motioner som bifölls av fullmäktige;
o från Tollarklubben om borttagande av testikelstatus för arbetschampionat,
o från Östergötland om redovisning av resultat vid B-prov.
Motioner som avslogs;
o från Labradorklubben om att SSRK ska upplösas,
o från Flatklubben om att SKK ska tillsätta en kommitté som företräder
uppfödarna,
o från Östergötland om komplettering av regler för att erhålla JCh vid B-prov.
Övriga motioner;
o från Östra om en delning av SSRK hade dragits tillbaka av motionären,
o från Labradorklubben om revidering av typstadgar för rasklubbar – hänskjuts till
framtida stadgerevidering och motionen ansågs därmed vara besvarad.

Mer information om årets fullmäktigemöte, samt mingelbilder, lämnas i Apportörens
höstnummer.
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