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FORMALIA
§ 370
Sammanträdet öppnas
Lars Ramberg hälsade alla välkomna och förklarade sedan sammanträdet öppnat.

§ 371
Val av justerare
Torbjörn Håkansson valdes att justera protokollet tillsammans med mötesordföranden Lars Ramberg (se
även paragraf 421).

§ 372
Fastställande av dagordning
HS beslutade att fastställa dagordningen från den 30 november 2018 med några tilläggspunkter.

ANMÄLNINGSÄRENDEN
§ 373
In- och utgående skrivelser
Föredragande: Lars Ramberg
Lars föredrog förteckningen över in- och utgående skrivelser för perioden 30 september–23 november
2018.
HS beslutade att lägga förteckningen till handlingarna. Bilaga § 373

§ 374
Föregående HS-protokoll
Föredragande: Lars Ramberg
Lars föredrog HS-protokollet från sammanträdet den 6–7 oktober 2018.
HS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.
§ 375
VU-beslut
Föredragande: Torbjörn Håkansson
Torbjörn informerade om att verkställande utskottet, VU, inte haft uppe några ärenden under tiden från
det förra sammanträdet och fram till dagens sammanträde.
HS tackade för informationen.
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ALLMÄNNA ÄRENDEN
§ 376
Genomgång av uppdragslista
Föredragande: Torbjörn Håkansson
Torbjörn föredrog listan över aktuella uppdrag. Listan uppdaterades.
HS beslutade att lägga den uppdaterade uppdragslistan till handlingarna.

§ 377
Arrangörskap FB-R
Föredragande: Maria Köhlström
Maria tog upp frågan om privatpersoner och företag kan stå som arrangörer av FB-R.
HS beslutade följande:



Inga privatpersoner eller företag får arrangera FB-R.
Upphäva delar av det fastställda HS-protokollet från den 22 april 2018 (§ 123). Det innebär att SSRK
i framtiden endast tillåter rasklubbar och avdelningar samt deras sektioner och avdelningar att
arrangera funktionsbeskrivningar.
Informera avdelningar och rasklubbar om det nya beslutet samt informera om att de är skyldiga att
vid behov arrangera FB-R .
Ge Lars Ramberg, sammankallande, Sverker Haraldsson, Gunilla Lefwerth och Maria Köhlström i
uppdrag att ta fram ett informationsmaterial till avdelningar och rasklubbar.




§ 378
Uppdatering av HS arbetsrutin – närvaro vid beslut
Föredragande: Sverker Haraldsson
Sverker tog upp frågan om ett beslut som är av stor betydelse för ett visst verksamhetsområde ska kunna
fattas av HS om den verksamhetsansvariga inte är närvarande, inte kan tillfrågas under mötet via telefon
eller fått ta ställning till frågan i förväg.
HS beslutade att eftersträva att beslut som är av stor betydelse för ett visst verksamhetsområde inte fattas
utan att den verksamhetsansvariga är närvarande på mötet, är tillfrågad via telefon under mötet eller fått
ta ställning till frågan i förväg. Torbjörn Håkansson ansvarar för att arbetsrutinen uppdateras i denna del.
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§ 379
Framtida domarförsörjning – rapport från arbetsgruppen
Föredragande: Sverker Haraldsson
Sverker föredrog minnesanteckningar från arbetsgruppen för framtida domarförsörjning som hade sitt
första möte i Katrineholm den 17 november 2018. Arbetsgruppen består av Elsebeth Bergkvist-Stoltz,
Caroline Hagström, Sören Swärdh, Sverker Haraldsson och Mats Lindmark (Mats Lindmark kunde inte delta
i mötet). Arbetsgruppen kom fram till att det finns många likheter när det gäller domarsituationen för de
olika jaktprovsformerna.
SSRK har en åldrande domarkår. Vi kommer att ha domarbrist inom något eller några år. Redan i dag har vi
ett domarunderskott för att kunna möta medlemmarnas önskemål om fler prov och startmöjligheter. Vi
behöver därför nya domarelever och blivande domare inom alla discipliner. Utbildningen måste
effektiviseras utan att kvaliteten blir lidande.
Arbetsgruppen diskuterade även honnörsdomare, vikten av en öppen och tydlig ansökningsprocess,
ansökningsdokumenten för de olika jaktprovsformerna, flödet från ansökan till auktorisation, hur en
ansökan ska behandlas snabbare, hur systemet med mentorer fungerar samt gemensamma årliga
preparandutbildningar (teoriutbildningar) under vårens provsäsong.
Arbetsgruppen har även inlett diskussioner om domarnas ersättning – som varit densamma under minst
20 år – och ekonomin för de sökande som antas till domarutbildningarna. Området behöver diskuteras
vidare vid kommande möte.
Huvudstyrelsen tackade för föredragningen och lade minnesanteckningarna till handlingarna. Därefter
beslutade HS följande:



SSRK ska tillämpa SKK:s riktlinjer för honnörsdomare.
En domare kan utses till honnörsdomare inom en jaktprovsform och fortfarande kunna tjänstgöra
som ordinarie domare i en annan jaktprovsform.
En honnörsdomare kan tillfrågas om att bli mentor för nya domarelever.
Öppna ansökningsprocessen med tydlig information på SSRK:s hemsida där det ska finnas tillgång
till ansökningsformulär för de olika provformerna, den reviderade utbildningsplanen och tydlig
information om flödet från ansökan till eventuellt antagande som elev och stegen vidare till
auktorisation. Utbildningsansvarig ansvarar för att samordna informationen och uppdatera
utbildningsplanen. Viltspårsansvarig bistår med att uppdatera dokument kring honnörsdomare och
domaransökan.
Intervjun, som är första steget i processen, kan göras vid ett fysiskt möte eller via videosamtal som
till exempel Skype. Vid intervjun ska två representanter delta från SSRK, varav en som
representerar utbildningskommittén och en som representerar berörd jaktkommitté.
Svarstiden i remissförfarandet ska vara tre veckor och syftar till att få in eventuell kompletterande
information om en sökande.
Under elevtjänstgöringar, teoretisk utbildning (preparand) och aspiranttjänstgöringar lämnar
huvudstyrelsen på begäran ersättning för resa med billigaste färdmedel. Kost och logi ersätts
normalt av arrangören. Största möjliga kostnadseffektivitet ska eftersträvas när det gäller val av
tjänstgöringsplats.
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ÅTERREMITTERADE ÄRENDEN
§ 380
Anvisningar för jaktprov, spaniel
Föredragande: Elsebeth Bergqvist-Stoltz
HS beslutade att bordlägga ärendet till nästa sammanträdesdag den 2 december 2018 (se § 413).

§ 381
Utbildningsplan för jaktprovsdomare
Föredragande: Mats Lindmark
HS beslutade att bordlägga ärendet till nästa sammanträdesdag den 2 december 2018 (se § 414).

ORDFÖRANDE
§ 382
Avtal Svenska Brukshundklubben och SSRK-prov
Föredragande: Lars Ramberg
Lars informerade om att avtalet mellan Svenska Brukshundklubben och SSRK-prov är förlängt i avvaktan på
att en ny version av SSRK-prov är klar.
HS tackade för informationen.

§ 383
Information från Individual Challenge Cup 2018 (ICC), retriever
Föredragande: Lars Ramberg
Lars informerade från den väl genomförda ICC-tävlingen i Danmark den 12–14 oktober som han var
inbjuden till. Tävlingen var ett tvådagars individuellt A-prov för retriever enligt FCI:s regler.
HS tackade för informationen.

§ 384
Hyresavtal Möllan
Föredragande: Lars Ramberg
Lars informerade om att hyresavtalet med Möllan troligen kan upphöra redan under första kvartalet 2019,
eftersom det finns en intresserad ny hyresgäst.
HS tackade för informationen.
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§ 385
Jägarnas VP
Föredragande: Lars Ramberg
Lars efterlyste kandidater till Jägarnas VP och bad HS om förslag.
HS tackade för informationen.

§ 386
Tryckning av Appportören 2019
Föredragande: Lars Ramberg
Lars föredrog en offert från Pipeline Nordic AB för att fortsätta att trycka medlemstidningen under 2019.
Offerten innebär en prishöjning på cirka tre procent. Höjningen beror på att papperskostnaden ökat.
HS beslutade att anta offerten från Pipeline Nordic AB för att trycka Apportören under 2019.

§ 387
Bindningstid på telefoner
Föredragande: Lars Ramberg
Lars informerade om nya bindningstider för de mobiltelefoner som SSRK ansvarar för.
HS tackade för informationen.

§ 388
Svenska Jägareförbundet – medlemskap och sponsoravtal
Föredragande: Lars Ramberg
Lars föredrog ett slutligt förslag till sponsoravtal (samarbetsavtal) mellan Svenska Jägareförbundet och
SSRK. I medlemskapet ingår en medlemsförsäkring som omfattar olycksfall- och ansvarsförsäkring. SSRK:s
logotyp kommer att finnas på Svenska Jägareförbundets hemsida liksom Svenska Jägareförbunders logotyp
på SSRK:s hemsida. Avtalet löper fram till den 31 december 2019.
HS beslutade att acceptera avtalet och ingå som samarbetspartner till Svenska Jägareförbundet. Vidare
beslutade HS att bli medlem i Svenska Jägareförbundet.
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§ 389
Förtjänsttecken Svenska Kennelklubben
Föredragande: Lars Ramberg
Lars föredrog ett förslag från xxxxxxxxxxxx att nominera xxxxxxxxxxxxxx till SKK:s förtjänsttecken. Av
nomineringsskälen framgår att xxxxxxxxxxxxx har bidragit till att xxxxxxxxxxxxx i dag är en aktiv avdelning.
Det har han gjort genom sitt stora engagemang och kunnande inom jakt och jaktprovsverksamhet samt
förmågan att dela med sig av sina kunskaper.
HS beslutade att nominera xxxxxxxxxxxxx till SKK:s förtjänsttecken för hans värdefulla bidrag till SSRK:s
verksamhet xxxxxxxxxxxxx.

§ 390
Hamiltonplaketten
Föredragande: Lars Ramberg
Lars föredrog de fyra ansökningar till SKK:s Hamiltonplaketten som kommit in. Utmärkelsen kan tilldelas
person eller personer som genom ett ”framgångsrikt arbete gagnat hundafveln och härigenom i hög grad
främjat klubbens syften.” Mottagaren ska ha varit aktiv uppfödare under minst tio år. Bruks- och
jakthundsraser ska vara både prov- och exteriörmeriterade. Hamiltonplaketten kan även delas ut till annan
person än uppfödare om personen gjort en utomordentlig insats för hundaveln. Plaketten delas ut på SKK:s
Kennelfullmäktige vartannat år.
HS beslutade att nominera följande personer utan inbördes ordning till SKK:s Hamiltonplaketten:




Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx deltog inte under denna mötespunkt.

§ 391
Förtjänsttecken SSRK
Föredragande: Lars Ramberg
Lars föredrog ansökningar från SSRK Östergötland om SSRK:s förtjänsttecken.
HS noterade informationen att SSRK Östergötland beslutat att tilldela Lisbeth Larson och Rolf Hammarlund
SSRK:s förtjänsttecken i brons för deras fleråriga goda arbete för avdelningen. HS konstaterade att SSRK
Östergötlands förslag på mottagare av förtjänsttecken silver, Inge Thor, redan har fått denna utmärkelse.
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§ 392
SSRK fyller 75 år 2020
Föredragande: Lars Ramberg
Lars tog upp frågan om och hur SSRK ska fira sitt kommande 75-årsjubiluem år 2020.
HS beslutade att högtidlighålla jubileet på lämpligt sätt. Marie Ahlqvist fick i uppdrag att ansvara för
förberedelserna och utse medlemmar i den arbetsgrupp som ska förbereda och ta fram förslag och budget
inför jubileet.

§ 393
Motioner till Fullmäktige 2019
HS gick igenom de sju motionerna som kommit in till Fullmäktige 2019 och som HS hade uppe på sitt möte
den 6 till 7 oktober 2019. HS beslutade då att arbeta vidare med motionerna, vilket nu redovisades på HSmötet.
1. SSRK Dalarna – översyn av stambokföringsavgifter
Föredragande: Torbjörn Håkansson
Torbjörn redogjorde för motionen där SSRK Dalarna begär att SSRK sänker stambokföringsavgifterna för att
registrera utställningar och olika typer av prov.
HS beslutade att föreslå Fullmäktige att avslå motionen.

2. SSRK Västernorrland och Golden Retrieverklubben – Working Test
Föredragande: Sören Swärdh och Berth Nilsson
Sören och Berth redogjorde för motionen där motionärerna begär att Working Test blir en officiell och
stambokförd tävlingsform. Motionärerna yrkar även att SSRK påbörjar arbetet snarast.
HS beslutade att föreslå Fullmäktige att tillstyrka motionen med vissa redaktionella ändringar.

3. SSRK Västra – Apportören som nättidning
Föredragande: Marie Ahlqvist
Marie redogjorde för motionen där motionären SSRK Västra begär att SSRK arbetar fram Apportören som
nättidning. På så sätt kan SSRK:s medlemmar få möjlighet att själva avgöra om de vill ha tidningen i
pappersform eller läsa den digitalt. Möjlighet att avsäga sig papperstidningen bör finnas.
HS beslutade att utreda frågan vidare.
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4. SSRK Västra – förkortad låsningsperiod av regelverk, retrieverjaktprov
Föredragande: Sverker Haraldsson
Sverker redogjorde för motionen där motionären SSRK Västra begär att SSRK arbetar för att förkorta
låsningsperioderna för revidering av regelverket för retrieverjaktprov. På så sätt skulle en större flexibilitet
skapas när förutsättningarna för provformer ändras.
HS beslutade att föreslå Fullmäktige att avslå motionen.

5. SSRK Östra – ett medlemskap
Föredragande: Torbjörn Håkansson och Sverker Haraldsson
Torbjörn och Sverker redogjorde för SSRK Östras motion där motionären yrkar att Fullmäktige ger HS i
uppdrag att utreda frågan om ett gemensamt medlemskap. Vidare är yrkandet att lägga fram ett konkret
förslag inklusive nya stadgar, övergångsbestämmelser och ekonomisk analys på nästa Fullmäktigemöte.
HS beslutade att föreslå Fullmäktige att tillstyrka motionen.

6. SSRK Östra – Årligt och samordnat Fullmäktigemöte
Föredragande: Lars Ramberg och Caroline Hagström
Lars och Caroline redogjorde för SSRK Östras motion där motionären begär att Fullmäktige ska hållas varje
år och att mötet samordnas med den årliga funktionärsträffen. Motionären begär även att
Representantskapsmötet ska avvecklas.
HS beslutade att föreslå Fullmäktige att avslå motionen.

7. SSRK Östra – stambokföring av Working Test och Mock Trial
Föredragande: Sören Swärdh och Berth Nilsson
Sören och Berth redogjorde för motionen från SSRK Östra där motionären begär att Fullmäktige beslutar att
Working Test och Mock Trial blir en officiell och stambokförd tävlingsform. Motionären begär även att
Fullmäktige ger HS i uppdrag att göra klart arbetet under 2019 för att sedan överlämna SSRK:s begäran till
SKK.
HS beslutade att föreslå Fullmäktige att tillstyrka motionen, samt att med vissa redaktionella ändringar
fastställa HS svar på motionen.
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§ 394
SKK:s Specialklubbskonferens 2019
Föredragande: Lars Ramberg
Lars föredrog en inbjudan från SKK till Specialklubbskonferensen den 2–3 februari 2019 i Stockholm.
HS beslutade att Marie Ahlqvist och Lars Ramberg representerar SSRK på Specialklubbskonferensen.

§ 395
Skrivelse om Retrievermästerskapet 2018
Föredragande: Sören Swärdh
Sören föredrog en skrivelse från Anders Carlsson om retrievermästerskapet som SSRK Östra arrangerade.
Anders Carlsson var inbjuden som domare. Skrivelsen handlar om finaldagens prov och om viltet satts ut på
ett korrekt sätt av jaktvärden Torbjörn Augustinsson enligt de regler som gäller.
HS beslutade att skriva till jaktvärden Torbjörn Augustinsson och till SSRK Östra för att få deras syn på
provet. När dessa svarat får jaktprovskommittén ta ställning till svaren och sedan rapportera vidare till HS.

§ 396
HD-omröntgen
Föredragande: Lars Ramberg
HD-röntgen
Lars redogjorde för ett mejl som kommit in om en HD-omröntgen där SKK använt samma avläsare vid både
det första och det andra röntgentillfället. Avsändaren undrar om det är tillåtet med tanke på att SSRK
motionerat i denna fråga vid Kennelfullmäktige.
HS beslutade att ge Eva von Celsing i uppdrag skriva till SKK:s Centralstyrelse och ifrågasätta varför SKK
använt samma avläsare vid både grund- och omröntgen.

§ 397
Chesapeake Bay Retrieverklubben
Föredragande: Lars Ramberg
Lars redogjorde för ett mejl från Chesapeake Bay Retrieverklubben där SKK anser att klubben ska vara
vilande, eftersom den inte fungerar som tänkt. Klubben har även blivit tillsagda av SKK att ha en rasmonter
på Stockholm Hundmässa den 8–9 december. Om inte skulle de ändå få betala för montern.
HS beslutade att Lars Ramberg kontaktar SKK.
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VICE ORDFÖRANDE
§ 398
Anmälan av jaktprovsdomare, retriever
Föredragande: Sören Swärdh
Sören redogjorde för ett ärende om en domares brister i att följa SKK:s domaretiska regler. Sören har sedan
HS-mötet i oktober tagit del av alla underlag. Sören rekommenderar HS att tilldela den aktuella domaren
xxxxxxxxxxxxx en ”erinran” för sin bristande efterlevnad av SKK:s domaretiska regler.
HS beslutade att tilldela xxxxxxxxxxxxx en ”erinran” för sin försumlighet att på ett korrekt sätt rätta sig efter
SKK:s domaretiska regler.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

VILTSPÅR
§ 399
Protokoll från Viltspårkommittén den 15.11.2018
Föredragande: Caroline Hagström
Caroline föredrog Viltspårkommitténs protokoll från den 15 november 2018. Paragraf 92.1 föredrogs i
särskild ordning (se § 400 nedan).
HS beslutade att fastställa protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 400
Arvode och anmälningsavgift vid viltspårprov
Föredragande: Caroline Hagström
Caroline föredrog en skrivelse från Maria Ahlbert som tillhör SSRK Östergötland. Skrivelsen handlar om
SSRK:s beslut att höja anmälningsavgiften och ersättningen till viltspårdomare och hur detta ska hanteras
ute i avdelningarna på ett korrekt sätt. Skrivelsen handlar också om att SSRK borde tillåta att ersättningarna
skiftar mellan avdelningarna inom ett rimligt spann.
HS beslutade att återremittera frågan till viltspårkommittén som ska be SKK om deras syn på frågan.
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INFORMATION
§ 401
Stockholm Hundmässa och My Dog, Göteborg
Föredragande: Marie Ahlqvist
Marie informerade om SSRK:s nya monter som ska användas på Stockholm Hundmässa den 8–9 december
2018 och på My Dog i Göteborg den 3–5 januari 2019. Marie informerade även om bemanningen på de
båda utställningarna.
HS tackade för informationen.

§ 402
Mässmaterial
Föredragande: Marie Ahlqvist
Marie informerade om det nya mässmaterial som köpts in.
HS tackade för informationen.

§ 403
Tullgarnmässan
Föredragande: Marie Ahlqvist
Marie redogjorde för Tullgarnmässan och de oklarheter som finns när det gäller SSRK och Agrias samarbete.
Marie tog också upp frågan om de policybeslut som HS fattat tidigare om att privata företag arrangerar och
ansvarar för aktiviteter, trots att SSRK:s regler inte tillåter det.
HS beslutade att ge Marie Ahlqvist och Lars Ramberg i uppdrag att utreda frågan vidare. Därefter fattar
Verkställande utskottet, VU, ett beslut i frågan.

§ 404
Enkät mångfald
Föredragande: Marie Ahlqvist
Marie informerade om att mångfaldsenkäten är klar att skickas ut under vecka 50. Enkäten skickas via mejl
samt läggs ut på SSRK:s hemsida. Dessutom kommer information om enkäten att läggas ut på SSRK:s
Facebooksida.
HS tackade för informationen.
§ 405
Offert dynamisk hemsida
Föredragande: Marie Ahlqvist
Marie informerade tillsammans med webbansvarige Lars-Gunnar Lindén om klubbens blivande hemsida.
HS tackade för informationen.
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§ 406
Sponsoravtal
Föredragande: Marie Ahlqvist
Marie informerade om de diskussioner som pågår med företaget Pinewood om ett eventuellt sponsoravtal.
Lars och Marie fortsätter diskussionerna med Pinewood.
HS tackade för informationen.

§ 407
Policy för uppvaktningar
Föredragande: Marie Ahlqvist
Marie gick igenom ett uppdaterat förslag till policy för uppvaktningar i samband med födelsedagar, jubileer
med flera tillfällen.
HS beslutade att uppdatera policyn enligt förslaget med vissa redaktionella ändringar. Ordföranden och
kansliet ansvarar för att uppvaktningar blir av.

§ 408
Uppdelning av tidningen Hundsport och bilagor
Föredragande: Marie Ahlqvist
Marie informerade om att hon tagit fram ett textförslag till SKK om deras val att inte ge medlemmarna
möjlighet att välja de båda bilagor som ges ut tillsammans med Hundsport. Som beslutet är nu kan en
medlem antingen välja utställnings- eller jaktbilagan utöver Hundsport. SSRK:s uppfattning är att
uppdelningen av medlemstidningen förstärker budskapet att utställning och jakt inte har något samband.
SSRK anser därför att SKK omgående bör ändra sin inställning och göra det möjligt för medlemmarna att
välja båda bilagorna alternativt låta båda bilagorna ingå i tidningen Hundsport. Ändringen bör införas redan
från 2019.
HS beslutade att skicka skrivelsen till SKK:s Centralstyrelse och begära att medlemmarna ges möjlighet att
välja båda bilagorna tillsammans med Hundsport alternativt att båda bilagorna ingår i Hundsport.

§ 409
Ny medlem i Informationskommittén
Föredragande: Marie Ahlqvist
Marie informerade om att Pernilla Lindmark valts in som ny ungdomsmedlem i Informationskommittén.
HS beslutade att välja in Pernilla Lindmark som ungdomsmedlem i Informationskommittén.
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§ 410
Material till SSRK:s hemsida
Föredragande: Marie Ahlqvist
Marie efterlyste mer material från avdelningar och rasklubbar till SSRK:s hemsida för att hålla den
uppdaterad och levande.
HS tackade för informationen.

§ 411
Mötet ajournerades till nästa dag den 2 december 2018 klockan 08.30.

§ 412
Mötet återupptogs den 2 december 2018 klockan 08.30.

ÅTERREMITTERADE ÄRENDEN (fortsättning)
§ 413
Anvisningar jaktprov, spaniel
Föredragande: Elsebeth Bergqvist-Stoltz
Elsebeth föredrog förslaget till ändringar i anvisningarna för jaktprov, spaniel.
HS beslutade att återremittera förslaget till jaktprovskommittén. Därefter kommer Verkställande utskottet,
VU, att fatta beslut om anvisningarna för jaktprov, spaniel.

§ 414
Utbildningsplan, jaktprovsdomare
Föredragande: Mats Lindmark
Mats föredrog utbildningsplanen för jaktprovsdomare inom SSRK.
HS beslutade att godkänna utbildningsplanen efter vissa redaktionella ändringar.

EKONOMI
§ 415
Resultat- och balansrapport, missiv ekonomi
Föredragande: Torbjörn Håkansson
Torbjörn gick igenom resultat- och balansrapporterna för perioden 1.1.2018 till 21.11.2018 samt gav en
sammanfattning av ekonomin.
HS beslutade att godkänna den ekonomiska rapporten och lägga den till handlingarna.
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§ 416
Budget för 2020–2021
Föredragande: Torbjörn Håkansson
Torbjörn informerade om det pågående budgetarbetet för perioden 2020–2021. De verksamheter som
ännu inte lämnat in sina ekonomiska önskemål ska göra det till kassören under vecka 49. Budgetförslaget
ska vara klart till HS-mötet den 16–17 februari 2019.
HS tackade för informationen.

§ 417
Medlemsstatistik
Föredragande: Torbjörn Håkansson
Torbjörn gick igenom medlemsstatistiken per den 31 oktober 2018.
HS tackade för informationen.

§ 418
Friexemplar av Apportören
Föredragande: Torbjörn Håkansson
Torbjörn föredrog ett förslag om vilka organisationer, djurkliniker, gymnasier, privatpersoner med flera som
ska få Apportören gratis. Förslaget är att ta bort samtliga friexemplarmottagare och sedan skapa en ny lista
enligt följande:


Intresseorganisationer och media för jakt och jägare samt SKK får friexemplar.
Djursjukhus som är medlemmar i Svensk Djursjukvård (49 ställen) kontaktas av SSRK:s kansli med
frågan om de vill ha Apportören för att läggas ut väntrummen. De som tackar ja läggs till på
friexemplarlistan. Därefter kontaktar kansliet dessa djursjukhus vartannat år och upprepar frågan.
De nytillkomna djursjukhus som tackar ja läggs till på listan. De som redan finns på listan och
antingen tackar nej eller inte svarar, tas bort från listan.
Kansliet ansvarar för att notera varför mottagarna är berättigade till ett friexemplar.





HS beslutade enligt förslaget ovan.
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RETRIEVERJAKT
§ 419
Protokoll Retrieverjaktkommittén den 24.10.2018
Föredragande: Sören Swärdh
Sören föredrag Retrieverjaktkommitténs protokoll från den 24 oktober 2018 inklusive ett per capsulambeslut (§ 10, 2018).
HS beslutade att fastställa protokollet samt per capsulam-beslutet och lägga dessa till handlingarna.

§ 420
Kalibreringsutbildning B/A domare
Föredragande: Sören Swärdh
På grund av tidigare beslut om kalibreringsutbildning för Monica Andersson och Leif Asp och de
omständigheter som påverkat Retrieverjaktkommitténs möjligheter att genomföra beslutad uppdatering,
föreslår kommittén att gällande kategori B/A är ”vilande” tills beslutad uppdatering är gjord.
HS beslutade att gällande kategori B/A för Monica Andersson och Leif Asp ska vara vilande till dess att
uppdatering och kalibrering är genomförd.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 421
Ny protokolljusterare
Föredragande: Lars Ramberg
Lars informerade om att HS-mötets valda protokolljusterare Torbjörn Håkansson fått förhinder och inte
kunde närvara på sammanträdet.
HS beslutade att utse Sverker Haraldsson till ny justerare från och med paragraf 421.

§ 422
Brev till jaktprovsdomare
Föredragande: Sören Swärdh
Sören föredrog ett brev till SSRK:s jaktprovsdomare om vikten av att följa regler, anvisningar och
domaretiska regler i arbetet som funktionär. Bakgrunden till brevet är ett antal anmälda rapporter – både
muntliga och skriftliga – som jaktprovskommittén tagit emot under 2018. Rapporterna handlar bland annat
om att
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ifrågasätta kollegors bedömning inför andra kollegor och deltagare
utnyttja lottningsreglerna och anmäla familjemedlemmar på ”våra undantag”
använda tamvilt i stället för ”riktigt” vilt
skriva olämpliga kommentarer på Facebook
ta på sig domaruppdrag utan att vara fysiskt kapabel för uppdraget
ta på sig uppdrag där familjemedlemmar sitter som kommissarie i provledningen.

HS tackade för informationen. HS betonade också vikten av att följa de regler och anvisningar som finns
inom alla jaktprovsformer.

§ 423
Protokoll Retrieverjaktkommittén den 21.11.2018
Föredragande: Sören Swärdh
Sören föredrag Retrieverjaktkommitténs protokoll från den 21 november 2018 inklusive ett per capsulambeslut (§ 11, 2018).
HS beslutade att fastställa protokollet samt per capsulam-beslutet och lägga dessa till handlingarna.

§ 424
Förändrad kategori från A- till B-domare
Föredragande: Sören Swärdh
Sören redogjorde för en skriftlig begäran från Anita Norrblom att hon önskar justera sin domarkategori från
A till B. Retrieverjaktkommittén rekommenderar HS att godkänna Anita Norrbloms önskan.
HS beslutade att godkänna Anita Norrbloms önskan om ändring av domarkategori och justerar därför med
omedelbar verkan hennes kategori till B.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 425
Vallentunaprovet, retriever
Föredragande: Sören Swärdh
Sören redogjorde för ett klagomål som kommit in efter SSRK Östras retrieverprov i elitklass i Vallentuna den
23 september 2018. Klagomålet handlar om det olämpliga i att ha dummyers på provet, att vattnet var
olämpligt att vattenapportera i, att skyttens placering var olämplig och att provledaren inte var på plats
hela dagen. Dessutom var provet inte godkänt av en svensk auktoriserad jaktprovsdomare. Klagomålet
mynnar ut i att provet bör strykas helt och ogiltigförklaras.
HS beslutade att provet ska strykas helt och inte stambokföras för de deltagande hundarna. HS beslutade
även att anmälningsavgifterna ska återbetalas av den arrangerande avdelningen.
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§ 426
Regler för Retrievermästerskapet, A-prov
Föredragande: Sören Swärdh
Sören redogjorde för förslag till regler för att arrangera och delta i Retrievermästerskapets A-prov.
HS beslutade att godkänna förslaget.

§ 427
Regler för Retrievermästerskapet, B-prov
Föredragande: Sören Swärdh
Sören redogjorde för förslag till regler för att arrangera och delta i Retrievermästerskapets B-prov.
HS beslutade att godkänna förslaget efter vissa redaktionella ändringar.

§ 428
Statistik, retrieverjakt
Föredragande: Sören Swärdh
Sören redogjorde för statistik på antalet starter och bortlottade hundar på retrieverjaktprov, fördelade på
rasklubbar och avdelningar.
HS beslutade att lägga statistiken till handlingarna.

§ 429
Övrigt retrieverjaktprov
Föredragande: Sören Swärdh
Sören informerade om felaktigt utdelade championat där SKK inte följt gällande championatregler,
beslutade av SSRK:s fullmäktige och godkända av SKK. Ärendet ligger hos SKK som – efter påpekande från
SSRK – fortsatt hanterar ärendet.
HS tackade för informationen.

§ 430
Diplom – A-jaktprov, retriever
Föredragande: Sören Swärdh
Sören efterlyste ett diplom att delas ut vid Certifikat och CK på jaktprov A.
HS beslutade att ge Marie Ahlqvist i uppdrag att ta fram ett diplom för Certifikat och CK vid A-jaktprov.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Signerat protokoll finns att tillgå





SVENSKA SPANIEL- OCH RETRIEVERKLUBBEN
Huvudstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-12-01–12-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 20 av 29
6/2018

FUNKTIONSBESRIVNING RETRIEVER
§ 431
Protokoll FB-R den 22.10.2018
Föredragande: Gunilla Lefwerth
Gunilla föredrog protokollet från FB-R den 22 oktober 2018. Paragraf 154 i protokollet föredrogs separat (se
§ 432).
HS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 432
Rosetter
Föredragande: Gunilla Lefwerth
Gunilla föredrag ett önskemål från FB-R att SSRK ska köpa in ett lager rosetter som deltagare på FB-R kan
köpa efter att ha gjort beskrivningen.
HS beslutade att SSRK inte köper in rosetter centralt. I stället får avdelningar och rasklubbar själva beställa
rosetter om de önskar enligt de färger som FB-R-kommittén tagit fram.

§ 433
Övrigt FB-R
Föredragande: Gunilla Lefwerth
Gunilla informerade om att rapporteringen för FB-R hos Rasdata behöver följas upp. Gunilla informerade
även om arbetet med att ta fram diplom för FB-R.
HS tackade för informationen.

§ 434
Övrigt FB-R
Föredragande: Gunilla Lefwerth
Gunilla informerade om att Jörgen Norrblom kommer att se till att FB-R resultat finns på Rasdata för
retrieverraserna. Gunilla informerade även om att arbetet med att ta fram diplom för FB-R är klart.
Dessutom informerade Gunilla om att ledamoten Carin Mortensen lämnar sitt uppdrag i FB-RK.
HS tackade för informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Signerat protokoll finns att tillgå





SVENSKA SPANIEL- OCH RETRIEVERKLUBBEN
Huvudstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-12-01–12-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 21 av 29
6/2018

AVEL
§ 435
Protokoll från Avelskommittén den 25.11.2018
Föredragande: Eva von Celsing
Eva föredrog Avelskommitténs protokoll från den 25 november 2018.
HS beslutade att fastställa protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 436
Ögonlysning och rapportering till SKK
Föredragande: Eva von Celsing
Eva redogjorde för en skrivelse från Welsh Springer Spanielklubben och deras avelsansvariga. Skrivelsen
handlar om ögonlysning, gonioskopi, och registrering i Hunddata.
HS beslutade att uppdra åt Eva von Celsing att skicka ett svar till SKK:s Avelskommitté och påtala
problemen vid inrapportering på SKK Hunddata.

§ 437
SKK:s dispens från 2012 om okänd HD-status
Föredragande: Eva von Celsing
Eva redogjorde för den dispens som sedan 2012 ges för användande av hanhund i avel från FCI-land utan
känd HD-status. Någon uppföljning har inte gjorts på kullar som registrerats efter dessa dispenskullar.
HS beslutade att informera om SKK:s dispens från 2012 på det kommande funktionärsmötet. HS beslutade
vidare att uppdra åt Eva von Celsing att skriva till JiS och be om en sammanställning till Funktionärsträffen.

§ 438
Förfrågan om retroaktiv registrering av hundar hos SKK
Föredragande: Eva von Celsing
Eva redogjorde för en skrivelse från SKK där en uppfödare gjort en förfrågan till dem om att retroaktivt få
registrera samtliga sina uppfödda hundar hos SKK. SKK ber om SSRK:s kommentarer innan de fattar beslut i
ärendet.
HS beslutade att uppdra åt Eva von Celsing att svara SKK.
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§ 439
Protokollsutdrag SKK/UKK § 90 den 14.9.2018
Föredragande: Eva von Celsing
Eva föredrog ett protokollsutdrag från SKK:s Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté, UKK (protokoll
4–2018). Protokollsutdraget har sin grund i en skrivelse som SSRK skickade till UKK om hur reglerna ska
tolkas då en tik startat på jaktprov för kort tid efter valpning. UKK uppmanar nu SSRK att anmäla ärendet till
SKK:s Disciplinnämnd.
HS beslutade att anmäla ärendet till SKK:s Disciplinnämnd samt ge Eva von Celsing i uppdrag att göra
anmälan.

§ 440
Övrigt avel
Föredragande: Eva von Celsing
Eva informerade från ett möte på SKK om index för mentalitet hos bland annat Nova Scotia Duck Tolling
Retriever. Från Tollarklubben deltog Marina Jonsson och Ingrid Frej.
HS tackade för informationen.

UTBILDNING
§ 441
Diplomering av WT-domare, retriever
Föredragande: Mats Lindmark
Mats redogjorde för ett förslag att diplomera Eddie Nilsson som WT-domare, retriever.
HS beslutade att diplomera Eddie Nilsson som WT-domare, retriever.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 442
Auktorisering av B-provsdomare, tolling
Föredragande: Mats Lindmark
Mats redogjorde för ett förslag att auktorisera Lars Bengtsson som B-provsdomare, tolling.
HS beslutade att auktorisera Lars Bengtsson som B-provsdomare, tolling.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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EXTERIÖR
§ 443
Anvisningar SSRK:s utställningar
Föredragande: Maria Köhlström
Maria informerade om att Anvisningar för SSRK:s utställningar ännu inte är klara men att dessa beräknas
vara färdiga och godkända till årsskiftet 2018/2019.
HS tackade för informationen.

§ 444
Möte med Norsk spanielklubb om domarkonferens
Föredragande: Maria Köhlström
Maria informerade från ett möte med Norsk Spanielklubb som hon var inbjuden till. Norsk Spanielklubb ska
arrangera en domarkonferens för de små spanielraserna i januari 2019. SSRK har tidigare beslutat att hjälpa
till med domarkompendier samt att dela med oss av våra erfarenheter i ämnet.
HS tackade för informationen.

§ 445
Övrigt exteriör
Föredragande: Maria Köhlström
Maria informerade om att SSRK Bergslagen återigen anlitar ett privat företag för att ta emot
anmälningsavgifterna för sin utställning i Kumla. Det gör de trots att SSRK:s regler inte tillåter det. SSRK
Bergslagen har tidigare fått information om HS beslut i denna fråga.
HS beslutade att ge Lars Ramberg i uppdrag att kontakta SSRK Bergslagens ordförande och be om svar på
varför avdelningen inte följer HS anvisningar och beslut.

TOLLINGJAKT
§ 446
Protokoll Tollingjaktkommittén den 24.11.2018
Föredragande: Sverker Haraldsson
Sverker redogjorde för Tollingjaktkommitténs protokoll från den 24 november 2011.
HS beslutade att fastställa protokollet och lägga det till handlingarna.
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§ 447
Förslag till revidering av jaktprovsregler vid tollingjakt 2022–2026
Föredragande: Sverker Haraldsson
Sverker gick igenom förslaget till uppdatering av jaktprovsreglerna vid tollingjakt för perioden 2022–2026.
HS beslutade att godkänna förslaget som nu ska skickas ut på remiss till avdelningar och rasklubb.

§ 448
Fråga från Norsk Retrieverklubb
Föredragande: Sverker Haraldsson
Sverker redogjorde för ett önskemål från Norsk Retrieverklubb om att få hjälp av SSRK med att utbilda två
till tre domare för tollingjaktprov på samma sätt som görs för svenska domarelever. Norge önskar att dessa
personer kan tjänstgöra som elever/aspiranter under utbildning i både Sverige och Norge. Norsk
Retrieverklubb har inte själva har möjlighet att utbilda dessa domare och de står för alla sina kostnader.
Avtal ska tas fram som reglerar vad som åligger parterna innan utbildningarna sätts igång.
Tollingjaktkommittén är positiva till önskemålet från Norsk Retrieverklubb. Kommittén föreslår att domare
som endast dömer tollingjakt tillfrågas som mentorer för dessa norska elever.
HS beslutade att välkomna de norska domareleverna till Sverige. HS beslutade vidare att ge Sverker
Haraldsson och Torbjörn Håkansson i uppdrag att ta fram ett avtal om hur kostnadsregleringen ska gå till.

§ 449
Ändring av championatbestämmelser
Föredragande: Sverker Haraldsson
Sverker redogjorde för ett önskemål från tollingjaktkommittén om att få skriva till SKK om en ändring i
SKK:s championatbestämmelser. Ändringen skulle innebära att ett 1:a pris i elitklass på norskt
tolllingjaktprov – tillsammans med två 1:a pris i Sverige – blir championatgrundande även i Sverige.
Önskemålet gäller en ändring i de championatbestämmelser som gäller fram till den 31 december 2021.
HS beslutade att inte be SKK om en ändring i de nuvarande championatbestämmelserna. Sverker
Haraldsson reserverade sig mot beslutet. Se bilaga § 449

§ 450
Beslut om elevtjänstgöring till jaktprovdomare, tolling
Föredragande: Sverker Haraldsson
Sverker föredrog de positiva synpunkter som kommit in på ansökan från Håkan Linde om att få utbilda sig
till tollingjaktprovdomare A.
HS beslutade att kalla Håkan Linde till elevtjänstgöring.
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SPANIELJAKT
§ 451
Protokoll Spanieljaktkommittén den 14.11.2018
Föredragande: Elsebeth Bergqvist-Stoltz
Elsebeth föredrog Spanieljaktkommitténs protokoll från den 14 november 2018.
HS beslutade att fastställa protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 452
Remissvar och sammanfattning, spanieljaktprovsregler
Föredragande: Elsebeth Bergqvist-Stoltz
Elsebeth sammanfattade de remissvar som kommit in om förslaget till nya regler vid spanieljaktprov.
Arbetet med de nya reglerna för spanieljaktproven fortsätter.
HS tackade för informationen.

§ 453
Ny domarlista
Föredragande: Elsebeth Bergqvist-Stoltz
Elsebeth presenterade den uppdaterade listan med domare vid spanieljaktprov och vilka provtyper de har
rätt att döma.
HS beslutade att återremittera listan till Spanieljaktkommittén.

§ 454
Checklista/Råd för mentorer
Föredragande: Elsebeth Bergqvist-Stoltz
Elsebeth informerade om den nya checklistan/råden för mentorer.
HS tackade för informationen.

§ 455
Spaniel-SM och Unghundsderbyt
Föredragande: Elsebeth Bergqvist-Stoltz
Elsebeth informerade från Spaniel-SM och Unghundsderbyt.
HS tackade för informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Signerat protokoll finns att tillgå





SVENSKA SPANIEL- OCH RETRIEVERKLUBBEN
Huvudstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-12-01–12-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 26 av 29
6/2018

§ 456
Utträde ur Spanieljaktkommittén
Föredragande: Elsebeth Bergqvist-Stoltz
Elsebeth informerade om att Rolf Näslund lämnar Spanieljaktkommittén.
HS tackade för informationen och skickar ett stort tack till Rolf Näslund för hans arbete i kommittén.

UNGDOM
§ 457
Ungdoms-SM WT och planering 2019
Föredragande: Eva von Celsing
Eva väckte frågan om Ungdoms-SM 2019. Om ett sådant ska arrangeras är det dags att börja planera nu.
HS beslutade att SSRK ska arrangera ett Ungdoms-SM WT 2019 och gav Eva von Celsing i uppdrag att
påbörja förberedelserna med tävlingsledare, provplats och datum.

UTBILDNING (fortsättning)
§ 458
Utbildningsplan provledare B-prov, retriever
Föredragande: Mats Lindmark
Mats informerade om ett mycket bra resultat från jaktprovsdomarna, retriever, på den sedan tidigare
utsända begäran till dem att komma in med synpunkter på arbetet med den nya utbildningsplanen för
provledare B-prov.
HS tackade för informationen.

§ 459
Pågående domarutbildning, spaniel
Föredragande: Mats Lindmark
Mats informerade om att Morgan Hallgren fått goda vitsord under sin elevtjänstgöring, varför han nu kan
påbörja sin teoretiska utbildning (preparand).
HS tackade för informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Signerat protokoll finns att tillgå





SVENSKA SPANIEL- OCH RETRIEVERKLUBBEN
Huvudstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-12-01–12-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 27 av 29
6/2018

§ 460
Ansökan spanieljaktdomare ̶ Liv Stoltz
Föredragande: Mats Lindmark
Mats redogjorde för en skrivelse om komplettering av provledarerfarenhet för Liv Stoltz för att uppfylla
kravet att påbörja sin elevtjänstgöring till spanieldomare. Skrivelsen har kommit in som ett resultat efter ett
tidigare HS-beslut (se paragraf 254 den 18 ̶ 19 augusti 2018).
Mats föreslår att HS godkänner Liv Stoltz komplettering.
HS beslutade att godkänna kompletteringen från Liv Stoltz och att hon nu kan påbörja sin elevtjänstgöring
till spanieljaktdomare. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Elsebeth Bergqvist-Stoltz deltog inte i beslutet.

§ 461
Domarkonferens 2019, tolling
Föredragande: Mats Lindmark
Mats informerade om ett budgetförslag inför domarkonferens för tollingjaktprovdomare i Lund i april 2019.
HS tackade för informationen.

§ 462
Domarseminarium retriever, maj 2019
Föredragande: Mats Lindmark
Mats informerade om det kommande domarseminariet för retrieverdomare. Seminariet ska hållas i
Södermanland i maj 2019. Två engelska domare är inbjudna.
HS tackade för informationen.

§ 463
Instruktörsutbildning
Föredragande: Mats Lindmark
Mats informerade om att endast fem personer har sökt till instruktörsutbildningen. Ny information ska
läggas ut på SSRK:s hemsida i ett försök att få fler intressenter. Minsta antal deltagare för att få en
kostnadseffektiv och kvalitativ utbildning är 8–10 elever.
HS tackade för informationen.

Justerandes signatur
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KANSLIET
§ 464
Julstängt på kansliet
Föredragande: Ann Ekberg
Ann informerade om kansliets öppettider under julhelgerna. Informationen om öppettider läggs ut på
SSRK:s hemsida.
HS tackade för informationen.

§ 465
Förfrågan om registerutdrag
Föredragande: Ann Ekberg
Ann informerade om att det kommit in en förfrågan om registerutdrag enligt den nya
dataskyddsförordningen. Kansliet hanterar förfrågan på sedvanligt sätt.
HS tackade för informationen.

ÖVRIGT
§ 466
Nästa HS-möte är den 16–17 februari 2019 i Jönköping.

§ 467
Beslut som inte får tillkännages innan protokollet är justerat
HS beslutade att det inte finns några sådana beslut.

§ 468
Sammanträdet avslutas
Lars Ramberg tackade ledamöterna för ett trevligt och givande HS-möte samt önskade alla en riktigt fin
julhelg och ett gott nytt år. Därefter förklarade han sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur
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Sverker Haraldssons reservation till § 449
Jag reserverar sig mot beslutet, fattat av SSRK Hs, under punkt 56 vid mötet den 1-2 december 2018.
Nuvarande championatsbestämmelser för Svensk Tollingjaktchampion godkändes av SSRK Fullmäktige och
fastställdes av SKK inför låsningsperioden 2017-2021. De anger att ett av de tre 1:a priserna i EKL som
erfordras, kan ha tagits i Vinderklass i Danmark. TJK önskade tillskriva SKK om att även ett 1:a pris tagit i
Elitklass i Norge (där tollingjaktproven blev officiella under låsningsperioden) skulle värderas på samma
sätt. TJK var eniga i detta beslut vid sitt kommittémöte i november.
Jag anser att Hs bör respektera andemeningen i nuvarande championatsbestämmelserna, och inte fatta sitt
beslut efter hur en majoritet just nu tycker att championatsbestämmelser eventuellt skulle kunna se ut
efter 2022 (om Fullmäktige och SKK tycker på samma sätt).
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