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SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN
§ 1 - § 27

Protokoll fört vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens (SSRKs) ordinarie fullmäktige
den 2015-05-23–24, Scandic Hotell, Upplands Väsby.

§1
Fullmäktigemötets öppnande
Svenska Spaniel och Retrieverklubbens ordförande Ulf Göranzon hälsar
hedersmedlemmar, fullmäktigeledamöter och övriga deltagare välkomna. Därefter
avhåller de närvarande en tyst minut för att hedra minnet av avlidne
hedersmedlemmen Kjell Bräster. Därefter förklarar Ulf Göranzon 2015 års ordinarie
fullmäktige öppnat.
§2

Fastställande av röstlängd

Efter upprop fastställs röstlängden för mötet till 49.
§3

Val av fullmäktiges presidium

Valberedningen presenterar sitt förslag till presidium.
Fullmäktige beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Per-Inge
Johansson till ordförande och Sune Nilsson till vice ordförande för mötet.
Presidiet tackar för förtroendet och påminner församlingen om ett antal
ordningsfrågor för att mötet ska flyta smidigt och i enlighet med SSRKs stadgar.
§4

Huvudstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

SSRKs huvudstyrelse anmäler Anna Qvarfort som protokollförare för fullmäktigemötet.
§5

Val av två justerar tillika rösträknare

Från församlingen föreslås Leif Gustafsson, SSRK/Östergötland och Anita Ohlson,
Golden Retrieverklubben.
Fullmäktige beslutar att välja Leif Gustafsson och Anita Ohlson till justerare tillika
rösträknare.
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§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat och person
enligt § 7 mom. 6

Fullmäktige beslutar att samtliga i församlingen ska ges närvaro- och yttranderätt.
Församlingen består av totalt 82 personer inklusive delegaterna.
§7

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade

Margareta Hägglund från SSRKs kansli redovisar hur kallelse till fullmäktige har skett.
Kallelse till mötet har skett genom annons i nr 1 2015 av klubbens publikation
”Apportören”, genom inbjudan via mejl den 15 februari till klubbens avdelningar,
rasklubbar, revisorer, valberedning och till Jaktspaniel i Sverige (JIS). Handlingar har
skickats till delegater den 24 april. Sedan februari har även information om tider mm.
funnits att ta del av på ssrk.se.
Fullmäktige beslutar att kallelse har skett i stadgeenlig ordning.
§8

Fastställande av dagordning

Mötet har tagit del av den föreslagna dagordningen som baseras på dagordningen
angiven i SSRKs stadgar.
Delegaterna beslutar att tydliggöra att punkt 14 i dagordningen ”Beslut om
ansvarsfrihet…” gäller för både år 2013 och 2014.
Leif Gustafsson föreslår att punkt 26 i dagordningen ska behandlas före punkt 15 e då
punkt 26 härrör till jaktprovsregler för retriever som i sin tur finns att besluta om under
punkt 15 e. Han föreslår även att punkt 21 ska behandlas före punkt 8 då det gäller en
ändring i stadgarna som, vid bifall, kan komma att inverka på genomförandet av punkt
8.
Fullmäktige beslutar att fastställa den föreliggande dagordningen med undantag enligt
ovan förslag.
§9
Motion 3 gällande förslag till ändring av stadgar § 11
SSRKs sekreterare Tommy Winberg föredrar motionens mening samt huvudstyrelsens
svar på motionen. Golden retrieverklubben yrkar på en stadgeändring avseende att
införa en suppleantpost till SSRKs valberedning. Suppleanten föreslås, likt
sammankallande, att väljas på en period av två år.
Huvudstyrelsen delar Golden Retrieverklubbens förslag till ändring av § 11 i SSRKs
stadgar och anser att det förelagda förslaget till ny lydelse av paragrafen är bra.
Motionären har inget att tillägga.
SSRKs fullmäktige beslutar, med klart över två tredjedels majoritet, att tillstyrka
motionen.
§ 10

Val av tre personer som skall förbereda val av valberedning
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Mötet föreslår Leif Gustafsson, Gunnar Pettersson, Ann-Kristin Nilsson och Marie
Karlsson att kandidera till posterna. Gunnar Pettersson avsäger sig kandidatur. Det
klargörs att de kvarstående kandidaterna väl representerar en geografisk spridning i
landet.
Fullmäktige beslutar att utse Leif Gustafsson, Ann-Kristin Nilsson och Marie Karlsson
att förbereda val av SSRKs valberedning.
§ 11

Föredragning av huvudstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med
balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt
revisorernas berättelse för 2013

SSRKs ordförande Ulf Göranzon föredrar verksamhetsberättelsen för 2013 genom att
bläddra igenom den sida för sida och mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor
gällande text, ekonomi och verksamhet.
Marita Björling påtalar att den arvoderade bokföringshjälpen, Agneta Olofsson, inte
finns omnämnd i texten. Huvudstyrelsen kommer att komplettera med dessa
uppgifter. SSRK vill tacka Agneta Olofsson för det arbete hon, som ekonomisk
huvudperson, lagt ner för klubben under perioden 2013-2014 samt för det goda
samarbete som varit mellan henne och styrelsen.
Revisor Karin Svensson Nygren föredrar revisionsberättelsen för 2013.
Presidiet tackar för föredragningarna.
§ 12

Fastställande av balans- och resultaträkning för 2013 samt beslut om enligt
dessa uppkommen vinst eller förlust

Det föreligger ett förslag från huvudstyrelsen att fullmäktige ska fastställa 2013 års
bokslut med balans- och resultaträkning samt att uppkommen förlust med 292 447
kronor balanseras i ny räkning.
Fullmäktige beslutar i enlighet med ovan förslag.
§ 13

Föredragning av huvudstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med
balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt
revisorernas berättelse för 2014

SSRKs ordförande Ulf Göranzon föredrar verksamhetsberättelsen för 2014 genom att
bläddra igenom den sida för sida och mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor
gällande text, ekonomi och verksamhet.
Gunnar Pettersson påpekar att formuleringen som anger att klubbkommittéernas
delegeringsordningar ”skapar gemensamma värderingar inom organisationen”, på
sidan 7 under stycket ”Allmänt”, är olycklig. Formuleringen bör ses över till kommande
år.
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Vidare påtalar Gunnar Pettersson att det på sidan 28 under rubriken ”Nordiskt möte
och framtida samarbete” inte tydligt framgår att texten gäller retriever. Önskvärt vore
att det är tydligt när verksamhet avser retriever respektive spaniel.
Enligt Bitte Sjöblom, huvudstyrelsen, var texten från början avsedd för båda raserna då
även de nordiska spanielklubbarna var inbjudna.
Leif Gustafsson anför att huvudstyrelsen i balansrapporten på sidan 31 skiljer på
Medlemsregister och Medlemshantering och önskar få förtydligat vad skillnaden
mellan dessa är.
SSRKs kanslist Margareta Hägglund och sekreterare Tommy Winberg redogör för
skillnaden mellan dessa poster där posten Medlemsregister avser kostnader för den
tjänst från ”Föreningssupport” som klubben abonnerar på och som innehåller
medlemsuppgifter. Posten Medlemshantering är kostnader för extra support vid större
möten och konferenser och inköp av tillfälliga tjänster som möjliggör att kansliet kan
hålla den totala personalkostnaden låg samt för den medlemshantering som inte sköts
automatiskt via medlemsregistret så som korrigeringar av felaktiga adresser med
mera.
I sammanhanget påtalar Leif Gustavsson att han ser ett mervärde i att ha
kanslipersonal på plats ytterligare tid i veckan.
Huvudstyrelsen, genom Tommy Winberg, påpekar att det är en fråga för kommande
huvudstyrelse att ta sig an.
På uppmaning redogör Margareta Hägglund även för den kopiatorkostnad som varit
föremål för diskussion och rykten bland medlemmar i organisationen på senare tid.
Kansliets kopiator hyrs in till en kostnad av 2500 kr/kvartal och i hyran inkluderas
service.
Leif Gustafsson påtalar att huvudstyrelsen varit inbjuden till en rasklubbskonferens,
som i sin helhet bekostades av Tollarklubben, men tackat nej och frågar varför.
Sverker Haraldsson från huvudstyrelsen svarar att det, förutom inbjudan, handlade om
sponsring av Tollarklubbens konferensen för tollingdomare vilket det inte fanns
ekonomiska möjligheter för.
Åsikterna går isär huruvida SSRKs huvudstyrelse borde ha deltagit i konferensen för att
tillgodogöra sig kunskap och ta del av åsikter från en stor del av tollingdomarkåren
eller ej. Det åligger huvudstyrelsen att arrangera domarkonferenser regelbundet och
många av de punkter som diskuterades på rasklubbens konferens har kommit de
tollingansvariga i huvudstyrelsen till del vilket är positivt.
Niclas Brännström påpekar att det inte har genomförts någon domarkonferens för
retriever under 2014 och menar att konferenserna är viktiga för att säkerställa att
bedömning vid jaktprov sker enhetligt oavsett vem som dömer eller var i landet provet
äger rum.
En domarkonferens är planerad till 2016 och huvudstyrelsen uttrycker att det är
ekonomiskt ohållbart att genomföra tätare domarkonferenser än vad som görs idag.

SVENSKA SPANIEL OCH
RETRIEVERKLUBBEN
2015-05-23--24
Sida 5/19

SSRK har ansvar för både spaniel- och retrieverdomare och sammantaget utgör
konferenser för dessa ett betydande ekonomiskt uttag som det inte finns möjlighet att
utöka.
Lars Johnsson föreslår att domare kan ta initiativ och samlas för att diskutera stora och
små frågor utan att huvudstyrelsen centralt behöver vara inblandade.
Huvudstyrelsen noterar att önskemål om tätare domarkonferenser, i syfte att säkra
kvalitet och jämnhet i bedömning, uttryckts från flera håll i församlingen.
Revisor Karin Svensson Nygren föredrar revisionsberättelsen för 2014.
Presidiet tackar för föredragningarna.
Fullmäktiges röstlängd justeras till 51 röstberättigade delegater.
§ 14

Fastställande av balans- och resultaträkning för 2014 samt beslut om enligt
dessa uppkommen vinst eller förlust

Det föreligger ett förslag från huvudstyrelsen att fullmäktige ska fastställa 2014 års
bokslut med balans- och resultaträkning samt att uppkommet överskott med 265 345
kronor balanseras i ny räkning.
Fullmäktige beslutar i enlighet med ovan förslag.
§ 15

Huvudstyrelsens rapporter om och eventuella förslag till beslut avseende de
uppdrag föregående fullmäktige givit till huvudstyrelsen

a) Rapport gällande organisationsutredningen
Torbjörn Augustinsson föredrar huvudstyrelsens rapport avseende
organisationsutredningen. Han redogör för arbetsgången under perioden och
hur huvudstyrelsen har hanterat frågan utifrån SSRK fullmäktiges beslut 2013.
Avslutningsvis uttalar han att huvudstyrelsens förslag är att fullmäktige
definierar ett mer specifikt uppdrag åt styrelsen att ta fram ett reellt förslag för
hur organisationen kan se ut bestående av spaniel- respektive retrieverklubbar
som är lokalt ansvariga för verksamheten. Huvudstyrelsen menar att detta kan
vara ett steg på vägen mot en eventuell framtida delning i en spanielklubb och
en retrieverklubb.
Gunnar Pettersson anför att han håller med i det mesta som huvudstyrelsen
redovisar i sin rapport och ger församlingen ytterligare information om SSRK
som organisation och på vilket sätt specialklubben är en del i SKKorganisationen. Vidare talar han om SSRKs ambition att vara en klubb för alla
aktiva hundägare och menar att man ska fundera över hur resurser och
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ambitioner stämmer överens. Som ett exempel tar han upp
jaktprovsverksamheten där avsaknaden av resurser för utvärdering av
jaktprovsregler skulle kunna härledas till att funktionärer är engagerade i
mycket annan verksamhet också, så som viltspår. Han menar att verksamheten
inom SSRK är stor och spretig och svår för en huvudstyrelse att hålla samman.
Stora delar delegeras till kommitténivå och kan, om verksamheten växer sig
stor, bli svåröverskådlig.
Gunnar Pettersson yrkar att huvudstyrelse ska se över om inte klubben är
tillräckligt stor för att delas i en spaniel- och en retrieverklubb till gagn för
rasernas utveckling, och lägga fram ett förslag till organisationsstruktur för
klubben vid en delning och utan en delning.
Lilian Jonsson påpekar att Sverige är det enda landet i världen som har en
gemensam klubb för spaniel och retriever och påtalar att det kan vara lättare
att hitta funktionärer till en klubb med enbart spaniel eller retriever.
Även Torbjörn Håkansson tycker att det är viktigt att den nya styrelsen tar med
en delad klubb som ett alternativ i ett nytt organisationsförslag.
Fullmäktige beslutar att, förutom huvudstyrelsens egna förslag till uppdrag,
uppdra till SSRKs huvudstyrelse att ta fram en organisatorisk modell att
presentera vid kommande fullmäktige. Därmed läggs rapporten till
handlingarna.
Fullmäktiges röstlängd justeras till 52 röstberättigade delegater.
Fullmäktige ajourneras för lunch kl. 13.00 – 14.00
Monica Moberg Falk från SKKs valberedning närvarar och ger fullmäktige information
om SKKs valberedningsroll och arbete inför höstens Kennelfullmäktige.
b) Rapport mentalitet- och funktionsbeskrivning
Sverker Haraldsson, huvudstyrelsen, rapporterar om det projekt som pågått under
verksamhetsperioden avseende en funktionsbeskrivning för retriever. SSRK
fullmäktige 2007 beslutade om att påbörja framtagande av beskrivningen och på
hösten 2012 fastställdes ett komplett regelverk för Funktionsbeskrivning Retriever,
FB-R.
Verksamheten är under en uppbyggnadsfas och det kommer att ta tid innan den
geografiska spridningen av verksamheten nått sitt mål. Det är redan nu viktigt att
säkra kompetensen hos beskrivare och funktionärer och huvudstyrelsen hoppas på
ett engagemang bland medlemmarna för att möjliggöra FB-R som en stambokförd
verksamhet även efter provperiodens slut 2015-12-31.
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Titti Ericsson ställer frågor om utvärderingsmöjligheter av beskrivningen, när en
utvärdering beräknas genomföras samt när spindeldiagram för resultaten kan vara
tillgängliga.
Sverker Haraldsson svarar att första steget är att beskriva så många hundar som
möjligt under 2015 för att samla material till framtida utvärderingar.
Spindeldiagram och tillgänglighet av resultat för uppfödare och medlemmar har
högsta prioritet och Svenska Kennelklubben säger fortsatt ja till att stambokföra
verksamheten.
Berth Nilsson påtalar att SSRK/Västra är positiva till beskrivningen även om
avdelningen har arrangerat beskrivningar som ej varit fulltecknade. Han menar att
FB-R behöver mer marknadsföring och att huvudstyrelsen ser till att arbeta med att
sprida beskrivningens nytta bättre.
Flera i församlingen påtalar att den avdelning respektive rasklubb de representerar
stödjer FB-R och arbetet med beskrivningen.
Marita Björling föreslår att det ska tas fram bättre informationsmaterial om
beskrivningen samt att det ska publiceras löpande information i Apportören.
Huvudstyrelsen noterar mötets förslag och kommentarer.
Fullmäktige beslutar att arbetet med FB-R ska fortgå enligt huvudstyrelsens
föreslagna plan och därmed läggs rapporten till handlingarna.
c) Rapport angående jaktprovsbestämmelse för chesapeake bay retriever
Sverker Haraldsson, huvudstyrelsen, redogjorde för det arbete som
huvudstyrelsen gjort avseende att ta fram jaktprovsbestämmelser för
chesapeake bay retriever. Uppdraget var ett beslut från SSRKs fullmäktige 2012
och 2013. En arbetsgrupp har jobbat med att ta fram ett förslag till
provbestämmelser för rasen i enlighet med rasens jaktliga tradition och
användning. Förslaget tillställdes SKKs jakthundskommitté under 2014 men
svaret från SKK var att man inte kunde se behovet av egna
jaktprovsbestämmelser för chesapeake bay retriever.
Huvudstyrelsen önskar arbeta vidare med uppdraget och presentera ett nytt
underlag, med ytterligare motivering och underbyggd historisk dokumentation,
för SKK.
Willy Gustafsson frågar om antal hundar av rasen till start på jaktprov i
dagsläget.
Sverker Haraldsson svarar att det är ett fåtal men kan inte ange en exakt siffra.
Han tror dock att antalet hundar som kom till provstart skulle öka avsevärt om
rasen fick prövas i sin egen provform som är mer lik den ursprungliga
användningen.
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Fullmäktige beslutar enligt förslag och ger därmed huvudstyrelsen fortsatt i
uppdrag att arbeta för egna jaktprovsbestämmelser för chesapeake bay
retriever.
§ 16

Beslut om ansvarsfrihet för huvudstyrelsen 2013 och 2014

Det föreligger förslag från revisorerna att bifalla ansvarsfrihet för huvudstyrelsens
ledamöter för SSRKs förvaltning 2013 och 2014.
Fullmäktige beslutar enhälligt att bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för 2013 och
2014.
§ 17

Presentation av, och beslut om, huvudstyrelsens förslag till:

a) Verksamhetsplan och rambudget för 2015-2017
Ulf Göranzon går igenom verksamhetsplanen sida för sida tillsammans med
mötesdeltagarna.
Punkten ”Kärnverksamheten” på sidan 5 i planen röner frågor gällande motivet
till att ha en så pass omfattande viltspårverksamhet inom SSRK. Ett antal
delegater ifrågasätter varför den verksamheten ska ges så pass mycket
utrymme då det inte är en kärnverksamhet för SSRK och klubben har heller
inget ansvar att auktorisera viltspårdomare.
Christina Eriksson påtalar å andra sidan att det är en populär aktivitet som
många medlemmar ägnar sig åt och på sätt aktiverar de sin spaniel eller
retriever vilket är positivt.
På sidan 7 under SSRKs intäkter och kostnader ger Tommy Winberg, efter
önskemål, en mer specificerad information om de belopp som redovisas.
Den medlemsutveckling som det, i verksamhetsplanen, planeras för ifrågasätts
och leder till en diskussion om hur man ska locka fler medlemmar till SSRK.¨
Under intäkter och utgifter på sidan 13 anför Roger Westerman att det
budgeterade beloppet för Retrievermästerskapen, oavkortat, ska tillfalla
arrangerande avdelning.
Beslutet är inte möjligt för fullmäktige att fatta då fullmäktiges beslut endast
avser en rambudget och inga specifikationer avseende medel låter sig göras.
Likaså faller Niclas Brännströms yrkande på att fullmäktige ska besluta om
årligen återkommande jaktprovsdomarkonferens då det inte går att besluta om
ekonomiska medel för detta. Att domarkonferenserna är obligatoriska anförs
också som ett motiv till att de inte kan genomföras årligen.
På sidan 17 återfinns planen för viltspårsverksamheten. Gunnar Pettersson
anför, mot bakgrund av tidigare diskussioner, ett yrkande på att arbetet för
införande av elitklass i viltspår ska utgå från verksamhetsplanen.
Fullmäktige är enigt om att så ska ske.
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Fullmäktige beslutar att anta förslaget till verksamhetsplan men att den text
som avser att klubben ska arbeta för införande av elitklass i viltspår ska slopas.
Huvudstyrelsen noterar beslutet och ska tillse att texten ändras även i
webbversionen på ssrk.se.
Röstlängden justeras till 51 röstberättigade personer närvarande.
b) Medlemsavgifter 2016-2017
Tommy Winberg föredrar styrelsens förslag till medlemsavgifter för kommande
period, 2016-2017. Förslaget innebär en oförändrad medlemsavgift för samtliga
medlemskap samt uppdrag till huvudstyrelsen att besluta om rabatterade
avgifter i samband med kampanjer som syftar till medlemsvärvning.
Fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
c) Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer
Tommy Winberg föredrar huvudstyrelsens förslag till reseersättningar för
styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer för
perioden 2016-2017.
Fullmäktige beslutar
att villkoren för reseersättning gäller för styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer
att vid resa med egen vil lämnas ersättning med lägsta belopp/mil enligt
skattemyndighetens anvisningar
att vid resa med tåg lämnas ersättning enligt för dagen lägsta priser, samt vid
behov sovvagnsbiljett och/eller hotellrum
att för avlägset boende ledamöter må kostnadsjämförelser göras mellan
kostnader för bil/tåg och ordinarie flyg.
d) Förslag av hedersmedlem
Ulf Göranzon föredrar huvudstyrelsens förslag innebärande att Lars Johnsson
utses till hedersmedlem i SSRK. Motiveringen innehåller bland annat att Lars
Johnsson sedan 1970 varit aktiv i klubben, gjort ovärderlig reklam och goodwill
för SSRK och med stor entusiasm innehar domaruppdrag, funktionärsuppdrag
och varit betydelsefull vid till exempel regelrevideringsarbete, utbildningar
samt vid utveckling av A-prov och FB-R.

SVENSKA SPANIEL OCH
RETRIEVERKLUBBEN
2015-05-23--24
Sida 10/19

Fullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag och utser därmed Lars Johnsson
till hedersmedlem i Svenska Spaniel- och Retrieverklubben.
§ 18

Motioner 8-10 gällande särskilt retrieverprov med förtur för funktionärer

SSRK/Västra hade inkommit med en motion (nr 8) där yrkandet avsåg att bereda
provledare och kommissarier plats på prov lika många gånger, dock max tre gånger,
som dessa tjänstgjort som provledare respektive kommissarie.
SSRK Västra hade även inkommit med en motion (nr 9) avseende att ge avdelningar
och rasklubbar möjlighet att arrangera särskilda prov där de som tjänstgjort som
funktionärer under året, fördelaktigt, ska undantas från lottning i SSRK Prov.
SSRK/Dalarna, SSRK/Västerbotten, SSRK/Värmland, SSRK/Östergötland och Golden
retrieverklubben hade inkommit med en motion (nr 10) där yrkandet avsåg att
möjliggöra för avdelningar och rasklubbar att genomföra prov som i första hand är
avsedda för provfunktionärer som tjänstgör på den egna avdelningens eller
rasklubbens prov under säsongen.
Berth Nilsson föredrar SSRK/Västras motion samt påpekar att meningen är att skapa
en möjlighet för arrangörerna och inte tvång att arrangera ett sådant prov.
Kenth Lindström representerar motionärerna till motion nr 10 och föredrar kort den
motionen.
Sverker Haraldsson föredrar huvudstyrelsens yttrande till dessa tre motioner som man
valt att behandla samtidigt då innehållet är likartat. Huvudstyrelsen anser att det är
viktigt att det sätt att ge tillbaka något till medlemmar, som ställer upp genom att vara
funktionärer inom SSRKs verksamhet, är något som är tillgängligt för alla.
B-provverksamheten torde inte var unik avseende svårigheten att hitta funktionärer
utan detta fenomen finns inom fler verksamheter.
Utökad provverksamhet likt motionärernas förslag skulle komma att öka det antal
dagar både domare och övriga funktionärer behövs och därmed med all säkerhet
påverka den ordinarie verksamheten samt domartillsättningen för proven.
Huvudstyrelsen avser, i enlighet med rekommendationer från SKK, att från och med
1/1 2017 lyfta ut alla texter som berör lottningsförfarande och förtur från de olika
jaktprovsbestämmelserna och istället lägga dessa texter i Råd och Anvisningar (RoA).
Det skulle innebära att beslut kring lottningsförfarande inte skulle vara låsta under den
femårsperiod som jaktprovsbestämmelserna har att rätta sig efter.
Huvudstyrelsen anser att de ekonomiska konsekvenserna vid ett beslut likt det
yrkande som motionärerna ställer måste utredas, vilket även gäller för de
organisatoriska konsekvenserna.
Huvudstyrelsen anser därmed att motionen är besvarad.
Leif Gustafsson anför att det vore av vikt att lösa just problematiken inom
retrieverproven och att annan verksamhet inte befinner sig i samma situation i
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nuläget. Han uttrycker även att det vore naturligt att huvudstyrelsen är positiv till en
ökad provverksamhet.
Bertil Furberg anför även han att en ökad provverksamhet har stora fördelar som
huvudstyrelsen borde ha tagit fasta på i sitt svar.
Sverker Haraldsson påpekar att huvudstyrelsen inte är negativ till idén men ser att det
skulle vara fördelaktigt att fatta beslut i frågan genom att föra in frågan i RoA och
därefter föra diskussion kring vad som ska gälla. Ett fullmäktigebeslut i frågan, när en
låsningsperiod står för dörren, skulle låsa beslutet inom ramen för jaktprovsreglerna
under fem år utan att någon har utrett vilka konsekvenser den ökade
provverksamheten samt förtur vid lottning för funktionärer skulle få.
Noomi Liljefors uttrycker att SSRK/Östra stöder motionärerna.
Anita Olsson anför att även Golden Retrieverklubben önskar lösa problemet för
jaktprovsverksamheten för att se över annan verksamhet vid ett senare tillfälle.
Leif Gustafsson påpekar att styrelsens förslag att lyfta över dessa frågor till RoA
innebär att fullmäktige inte får besluta i frågan och därmed lämnar över till
huvudstyrelsen att besluta i frågan.
Fullmäktige beslutar att bordlägga punkten till morgondagen.
Följaktligen bordläggs även punkt e), f) och g) till morgondagen.
§ 19

Val av ordförande och vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt stadgarna § 8)

Valberedningens representant, Björn Bjuggren, presenterar valberedningen och dess
arbete under föregående period. Valberedningen har bestått av Björn Bjuggren, Kjell
Bräster (till början av 2014), Willy Gustafsson och Lars Johnsson (adjungerad).
Valberedningen har haft telefonmöten, deltagit i konferenser, intervjuat ledamöter i
huvudstyrelsen samt deltagit vid telefonmöte med huvudstyrelsen under perioden.
Vice ordförande Lena Rollmar, ledamot Torbjörn Augustinson, ledamot Karin Friberg
och ledamot Bitte Sjöblom har mandattid kvar och kvarstår i SSRKs huvudstyrelse.
a) Fullmäktiges val av ordförande till huvudstyrelsen
Valberedningen föreslår att Lars Ramberg väljs till ordförande för SSRK för en
tid av 2 år. Inga ytterligare förslag föreligger
Fullmäktige beslutar, enhälligt, att välja Lars Ramberg till ordförande för en tid
av 2 år.
b) Fullmäktiges val av ledamöter till huvudstyrelsen
Valberedningen föreslår Maria Köhlström och Bengt-Göran Landin för omval
samt Torbjörn Håkansson och Malin Wehinger för nyval till huvudstyrelsen för
en tid av 4 år vardera.
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Från församlingen föreslås Sverker Haraldsson för nyval som ordinarie ledamot
i 4 år och Caroline Hagström för nyval i 4 år.
Det innebär att det finns sex föreslagna personer till de fyra ledamotsposterna.
Sluten votering begärs. Samtliga röstberättigade ska skriva ner fyra av dessa
namn på sin röstsedel.
Röstlängden kontrolleras och bestäms till 51 röstberättigade. Sluten votering
genomförs. Mötet ajourneras medan rösterna räknas.
Fullmäktige beslutar att välja Maria Köhlström (45 röster), Bengt-Göran Landin
(45 röster), Torbjörn Håkansson (41 röster) och Caroline Hagström (32 röster)
till ordinarie ledamöter i SSRKs huvudstyrelse för en tid på 4 år.
Ej valda kandidater är således Sverker Haraldsson (21 röster) och Malin
Wehinger (16 röster).
c) Fullmäktiges val av suppleanter i huvudstyrelsen samt suppleanternas
tjänstgöringsordning
Valberedningen presenterar sitt förslag. De föreslagna till de fyra
suppleantposterna är Sverker Haraldsson (omval 2 år), Sven Ludvigsson (omval
2 år), Susanna Hultman (omval 2 år) och Therese Blomqvist (nyval 2 år).
Från församlingen föreslås Malin Wehinger (omval 2 år) och Marie Ahlqvist
(nyval 2 år).
Röstningen sker även här genom sluten votering med liknande förfarande
enligt föregående val.
Efter den slutna voteringen kan rösträknarna konstatera att Susanna Hultman
och Sverker Haraldsson har fått lika röstetal. Presidiet förbereder därför,
stadgeenligt, lottning dessa två emellan. Lotten avgör till Sverker Haraldssons
favör.
Fullmäktige beslutar att välja Malin Wehinger (46 röster), Sven Ludvigsson (44
röster), Therese Blomqvist (32 röster) och Sverker Haraldsson (30 röster) till
suppleanter i SSRKs huvudstyrelse.
Mötet ajourneras för dagen.
Mötet återupptas kl 09.00 den 25 maj. Röstlängden fastställs till 50
röstberättigande närvarande.
Valberedningens förslag avseende tjänstgöringsordningen för suppleanterna är
följande:
1 suppleant Sven Ludvigsson
2 suppleant Sverker Haraldsson
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3 suppleant Malin Wehinger
4 suppleant Therese Blomqvist
Fullmäktige beslutar, enhälligt, enligt valberedningens förslag.
d) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår omval av Carina Häggqvist, auktoriserad revisor från
PwC, och Karin Svensson Nygren.
Valberedningen föreslår omval av Johan Lindström, auktoriserad revisor från
PwC, och Agneta Hammarstedt.
Inga ytterligare förslag föreligger.
Fullmäktige beslutar, enhälligt, att välja i enlighet med valberedningens förslag.
e) Fullmäktiges val av valberedning
Leif Gustafsson, Ann-Kristin Nilsson och Marie Karlsson har förberett val av
valberedning och föreslår att Marita Björling väljs som sammankallande
ordinarie ledamot i valberedningen för en tid av 2 år, PA Norling väljs som
ordinarie ledamot för en tid av 4 år samt att Lars Johnsson väljs som suppleant i
valberedningen för en tid av 2 år.
Fullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
Fullmäktige beslutar om omedelbar justering av samtliga genomförda val i § 19.
§ 20

Bordlagt ärende § 18 Motioner 8-10 gällande särskilt retrieverprov med förtur
för funktionärer

Mötesordförande sammanfattar motionerna samt styrelsens yttrande och förslag.
Presidiets föreslår att det tillsätts en arbetsgrupp bestående av representanter från
motionärerna och från huvudstyrelsen för att, i motionärernas anda, utforma text i
RoA för retrieverprov avseende förtur för funktionärer vid jaktprov.
Bertil Furberg anför att det bör finnas en tidsgräns för när förslaget ska vara klart och
föreslår den 1 september 2015.
Fullmäktige beslutar enligt presidiets förslag att uppdra till arbetsgruppen att utforma
en skrivning enligt ovan. Skrivningen ska vara klar att föras in i RoA den 1 september
2015.
§ 17

forts.

e) Regelrevidering jaktprovsbestämmelser retriever
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Bengt-Göran Landin föredrar de ändringar som ligger som förslag i
jaktprovsbestämmelserna inför regelrevideringen 2017-01-01. Mötet går
igenom bestämmelserna sida för sida och kan tydligt se vilken text som avser
det nya regelförslaget.
Det föreligger ett förslag att införa beteckningen J i stamboken för att
identifiera jaktmeriter hos individer och linjer. Flera andra jakthundsraser har
den beteckningen.
Retriever A-prov
Roger Westerman anför att SSRK/Östra är för en ändring i reglerna gällande
KKL så att införande av prissättning 1, 2, 3 och 0 pris, sker. Han påtalar att
Danmark, i nuläget, inte godtar godkänd KKL för start på danska A-prov och
säger att detta skulle kunna komma att ändras vid införande av prissättning i
KKL.
Bitte Sjöblom uttalar att den främsta anledningen till kvalitetspriser i KKL är att
göra provet till ett bättre och mindre trubbigt verktyg.
Willy Gustafsson yrkar att fullmäktige beslutar om kvalitetspris i KKL.
Fullmäktige beslutar att införa kvalitetspris i KKL och att erforderliga
anpassningar görs i regelverket.
Retriever B-prov
I § 4 återfinns bestämmelser som gäller för återbetalning av
anmälningsavgifter. Enligt förslaget ska de 8 dagar, som max får förlöpa innan
arrangör ska ha mottagit giltigt intyg om sjuk hund eller löptik, ändras till 3
dagar.
Fullmäktige beslutar att ändra lydelsen till 3 vardagar.
I förslaget är krav på exteriörbeskrivning för deltagande i elitklass borttaget.
Mötet diskuterar för- och nackdelar med exteriörbeskrivningen samt
användbarheten och nyttan av densamma.
Fullmäktige beslutar att skrivningen gällande exteriörbeskrivning som krav för
start i elitklass ska kvarstå.
Fullmäktige beslutar att anta Jaktprovsbestämmelser för retriever A och B med
ovan angivna korrigeringar.
Championatbestämmelser jaktchampion retriever
Niclas Brännström önskar en motivering till strykningen som gjorts av att 2 pris
i elitklass på svenskt A-prov likt godkänt praktiskt jaktprov berättigar till SE JCh
tillsammans med tre 1 pris i elitklass på B-prov.
Bengt-Göran Landin förklarar att regelrevideringsgruppen har försökt skilja på
de olika provformerna.
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Fullmäktige beslutar att anta Championatbestämmelserna enligt föreliggande
förslag.
f) Regelrevidering jaktprovsbestämmelser spaniel
Torbjörn Augustinsson föredrar de föreslagna förändringarna i
Jaktprovsbestämmelser för spaniel.
Gunnar Pettersson påpekar att man kunde ha lagt en del av de gjorda
förändringarna i RoA för spanielprov.
Gunnar Pettersson yrkar på att fullmäktige ska besluta om att ta bort
formuleringen om att passat vilt inte får användas.
Fullmäktige beslutar att formuleringen avseende passat vilt ska tas bort. En
redaktionell ändring ska även göras på sista sidan för att förtydliga att en
protest som lämnats till kommissarien enligt gällande bestämmelser och sedan
avslagits kan skriftligen inom 14 dagar lämnas till SSRK för prövning.
Fullmäktige beslutar att anta Jaktprovsbestämmelser för spaniel med ovan
korrigering.
Championatregler spaniel
Torbjörn Augustinsson redogör för en föreslagen ändring. För SJCH och SJ(j)CH
ska, precis som enligt nuvarande regler krävas två certifikat alternativt ett
certifikat och två certifikatkvalitet från segrarklass på jaktprov. Enligt
huvudstyrelsens förslag ska endast en merit från enkelsläppsprov
tillgodoräknas.
Fullmäktige beslutade enligt det föreliggande förslaget.
g) Regelrevidering jaktprovsbestämmelser för tollingjaktprov
Sverker Haraldsson föredrar arbetsgången vid framtagande av förslaget och
bakgrunden till föreslagna ändringar.
Leif Gustafsson uttrycker att han är glad för att flera av klubbens inlämnade
synpunkter och kommentarer syns i regelförslaget. Han föreslår följande tillägg
i regeltexten under rubriken ”Provets allmänna uppläggning” och i § 5c Sök:
”Sökarbetet kan med fördel förläggas som arbete i vatten”
Regler för tollingchampionat
Förslag till förändring genom att möjliggöra att erhålla tollingchampionat
genom tre 1 pris varav ett kan vara taget i annat land än Sverige. Ändringen
motiveras med att tollingen fortfarande, relativt jaktprov för retriever och
spaniel, är ny som provform i Sverige och det är viktigt med ett internationellt
utbyte.
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Fullmäktige beslutar i enlighet med huvudstyrelsens föreliggande förslag med
ovan föreslagna tillägg avseende sökarbete i vatten.
h) Regelrevidering utställningschampionat
Inga förändringar gällande utställningschampionat för spaniel eller retriever är
föreslagna.
Fullmäktige har inget att tillägga eller invända.
§ 21

Motion 1-2 gällande en upplösning av SSRK samt bildande av en spaniel- och
en retrieverklubb

Labrador Retrieverklubben, LRK, yrkar att SSRK fullmäktige beslutar att upplösa SSRK
samt att, under förutsättning att första yrkandet vinner bifall, bilda en spanielklubb
och en retrieverklubb.
LRK anser att en upplösning av klubben och en annan organisationsstruktur skulle
gynna båda verksamheternas utveckling. Vidare motiveras yrkande nummer två med
att beslutsfattandet skulle ske närmare de berörda raserna samt att administration
skulle förenklas.
Övriga länder har separata klubbar för spaniel och retriever.
Torbjörn Augustinsson föredrar huvudstyrelsens mening att avslå motionen.
Huvudstyrelsen har förståelse för motivet till rasklubbens yrkande. Dock kan inte en
upplösning ses som en nödvändighet. Organisationsfrågan har behandlats under
mötets gång och huvudstyrelsen önskar gå fullmäktiges väg i organisationsfrågan och
noggrant utreda konsekvenserna av en sådan stor förändring. Därmed är
huvudstyrelsens mening att föreslå fullmäktige att avslå motion 1 och 2.
Håkan Dahlin, LRK, anför att lördagens diskussioner var givande och att motionären ser
fram emot att frågan utreds vidare. Klubben står dock fast vid sina yrkanden.
Gunnar Pettersson och Karin Svensson anför båda att de ser stora svårigheter med att
fatta beslut till motionärens favör innan en ordentlig konsekvensanalys är gjord.
Fullmäktige beslutar, enhälligt, att avslå motion 1 och 2.
§ 22

Motion 4 gällande storleken på rasklubbarnas årliga avgift till SSRK

Labrador Retrieverklubben yrkar att rasklubbarnas årliga avgift till SSRK beräknas efter
antal fullbetalande medlemmar. Rasklubben anser att det är fel att betala samma
summa för olika medlemstyper då intäkten för till exempel familjemedlemmar är
väsentligt lägre än för ordinarie medlem.
Tommy Winberg redogör för huvudstyrelsens yttrande där man menar att den service
som ges till rasklubbar väl motiverar den, av fullmäktige, beslutade rasklubbsavgiften.
Utgifterna för domarutbildningar, arbetet med exteriördomare och arbete med
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avelsfrågorna som kommer rasklubbarna till del motiverar den standardiserade
avgiften.
Håkan Dahlin anför att han ser till den ekonomiska realiteten gällande
kostnadsfördelning.
Fullmäktige går till beslut avseende motionen men resultatet kan inte avgöras genom
acklamation varför handuppräckning genomförs.
Resultatet visar att 31 delegater röstar för avslag och 20 röstar för bifall av motionen.
Fullmäktige beslutar därmed att avslå motion 4.
§ 23

Motion 5 gällande mandatfördelningen mellan avdelningar och rasklubbar vid
fullmäktige

Labrador Retrieverklubben yrkar att mandatfördelningen vid SSRKs fullmäktige ändras
till att bli 50/50 mellan avdelningar och rasklubbar för att öka rasklubbarnas möjlighet
att få igenom förändringar.
Sverker Haraldsson föredrar huvudstyrelsens yttrande vilket sammanfattningsvis kan
beskrivas att man är positiv till lika mandatfördelning mellan avdelningar och
rasklubbar. För att visa på scenariot enligt motionärens yrkande har delegaterna tagit
del av ett förslag till ny lydelse i stadgarna som kan vara aktuell om motionen vinner
bifall. Huvudstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla motionen.
Roger Westerman uttrycker förvåning över förslaget och huvudstyrelsens yttrande och
påtalar att SSRK/Östra inte tycker att rasklubbarna ska ha hälften av mandaten då de
bidrar med en väsentligt mindre summa till SSRK än vad avdelningarna gör.
Håkan Dahlin påtalar att ekonomi och demokrati är två olika saker och huvudfrågan
här gäller att ha en demokratiskt jämn fördelning.
Då fullmäktige ska gå till beslut krävs handuppräckning och rösträkning samt två
tredjedels majoritet då motionen gäller en stadgeändring.
Resultatet är 30 röster för bifall av motionen och 19 röster för avslag.
Fullmäktige kan inte fatta beslut gällande motionen då bifall inte vann gehör med två
tredjedels majoritet. Dock ska motionen samt dagens röstningsresultat finnas med vid
fullmäktige 2017 för att möjliggöra en stadgeändring om motionen vinner bifall på två
på varandra följande fullmäktigemöten.
Röstlängden justeras till 49 röstberättigade deltagare.
§ 24

Motion 6 gällande införande av officiella working test

Golden Retrieverklubben yrkar att fullmäktige beslutar att working test blir en officiell
tävlingsform som stambokförs samt att fullmäktige uppdrar till huvudstyrelsen att
påbörja arbetet med att möjliggöra detta under kommande verksamhetsår, för en snar
ansökan till SKK.
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Annika Andersson, Golden Retrieverklubben föredrar motionen och motiveringen som
bland annat anger att officiella working test genererar att ett större antal prövade
hundars resultat stambokförs.
Gunnar Pettersson ger en bakgrundsbeskrivning till working test och förklarar att det
är ett osäkert underlag för till exempel avel då domaren endast får en ögonblicksbild
av hunden som prövas. Bedömningsformen är inte tänkt att ge en säker bedömning av
hundarna eller att ge något urvalsunderlag utan är tänkt som en aktivering och
tävlingsform.
Även Willy Gustafsson och Bertil Furberg anför att working test gör sig bäst som
tävlingsform och att det inte finns något större värde att stambokföra resultaten.
Fullmäktige beslutar att avslå motionen.
§ 25

Motion 7 gällande möjlighet att genomföra elitprov för retriever under hela
provsäsongen

SSRK/Västra yrkar att retrieverprov i elitklass ska kunna arrangeras under hela
provsäsongen för att möjliggöra fler provstarter i klassen. I grannländerna genomförs
elitprov under hela provsäsongen
Bengt-Göran Landin företräder huvudstyrelsens mening och uttalar att detta kan
regleras i RoA vilket också har skett. Det har genomförts ett antal elitprov under våren
2015. Huvudstyrelsen anser därmed att motionen redan är besvarad.
Lars Johnsson menar att det har gått bra att genomföra elitproven på våren. Det är
dock viktigt att ta hänsyn till djurliv och samtidigt nyttja vegetationen på ett bra sätt.
Fullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
§ 26

Övriga frågor

Mötesordförande möjliggör för deltagarna att diskutera uppkomna frågor.
Noomi Liljefors vädjar till rasklubbarna att vara behjälpliga vid uppbyggnad av
utställningsringar vid SSRKs utställningar.
Niclas Brännström föreslår att central domartillsättning ska ske för retrieverjaktprov A
och B för att möjliggöra variation av domare i de olika sektionerna. Han är medveten
om att den ekonomiska faktorn i detta spelar stor roll men önskar att det är något
klubben ska se över till nästa fullmäktige.
Mötet för en diskussion avseende nyttan med central domartillsättning och om det är
ekonomiskt genomförbart i alla klasser eller om det kan vara rimligt att införa i till
exempel elitklass.
Marita Björling informerar om Apportörens nya redaktion bestående av Jan-Erik Eek,
Eva von Celsing och Lars Johnsson.
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Fullmäktiges ordförande konstaterar att ovan punkter inte kan rendera i några beslut
och de läggs därför till handlingarna.
§ 27

Sammanträdets avslutande

Fullmäktiges ordförande Per-Inge Johansson tackar för visat intresse och engagemang
och överlämnar mötet till SSRKs nya ordförande Lars Ramberg.
SSRKs ordförande tackar fullmäktige för förtroende under kommande period. Han
uttrycker skräckblandad förtjusning över uppdraget men ser fram emot samarbete och
lagarbete inom verksamheten.
Lars Ramberg tackar presidiet för väl genomfört arbete och avslutar därefter SSRKs
fullmäktige 2015.
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