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FORMALIA
§ 291
Sammanträdet öppnas
Ordföranden Lars Ramberg hälsade alla välkomna och förklarade sedan sammanträdet öppnat.

§ 292
Val av justerare
Gunilla Lefwerth valdes att justera protokollet tillsammans med mötesordföranden Lars Ramberg.

§ 293
Fastställande av dagordning
HS beslutade att fastställa dagordningen från den 3 oktober 2018 med några tilläggspunkter.

§ 294
Rutiner för justering av HS-protokoll
Föredragande: Barbro Zetterberg
Barbro föredrog ett förslag till ändring i arbetsordningen. Enligt arbetsordningen ska protokollet först
skickas till ordförande och justerare för synpunkter. Sedan ska övriga i styrelsen ges möjlighet att lämna
synpunkter. Därefter ska ordförande och justerare ta ställning till styrelseledamöternas eventuella
synpunkter för att slutligen justera protokollet med bilagor.
Förslaget är att istället börja med att mejla protokollet till övriga i styrelsen för synpunkter innan
ordförande och justerare tar ställning till protokollet. På så sätt kan protokollshanteringen från utkast till
slutligt protokoll snabbas på. Om förslaget godtas kommer arbetsgången att se ut på följande sätt:



Sekreteraren har två veckor på sig att skriva ett första utkast till protokoll efter mötet.
Sekreteraren skickar protokollet till styrelseledamöterna för synpunkter med kopia till ordförande
och justerare. Eventuella synpunkter ska lämnas till sekreteraren inom 48 timmar.
Sekreteraren lägger skyndsamt in synpunkterna i protokollet och mejlar det till ordförande och
justerare. Dessa har fyra dagar på sig att lämna synpunkter till sekreteraren.
Sekreteraren för skyndsamt in ordförandens och justerarens synpunkter i protokollet för att
därefter mejla tillbaka protokollet till dessa för justering.
Ordförande och justerare justerar protokollet med bilagor via mejl som skickas till sekreteraren.
Sekreteraren mejlar det justerade protokollet med bilagor samt mejlkvitton från ordförande och
justerare till kansliet för slutlig handläggning.






HS beslutade att godkänna förslaget till ändring av arbetsgången för protokolljustering, det vill säga att
först skicka protokollet till övriga i styrelsen. HS beslutade vidare att uppdra åt Ann Ekberg och Barbro
Zetterberg att ändra i arbetsordningen.
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
§ 295
In- och utgående skrivelser
Föredragande: Lars Ramberg
Lars föredrog förteckningen över in- och utgående skrivelser för perioden 9 augusti–30 september 2018.
HS beslutade att lägga förteckningen till handlingarna. Bilaga § 295

§ 296
Föregående HS-protokoll
Föredragande: Lars Ramberg
Lars föredrog HS-protokollet från sammanträdet den 18–19 augusti 2018.
HS beslutade att godkänna protokollet med den ändringen att paragraf 252 ska ändras till att ”HS
beslutade att godkänna Morgan Hallgrens ansökan som domarelev B-prov, spaniel”.

§ 297
VU-beslut
Föredragande: Torbjörn Håkansson
Torbjörn informerade om att VU, verkställande utskottet, tagit ett beslut (§ 6).
HS beslutade att bekräfta (konfirmera) beslutet. Bilaga § 297

ALLMÄNNA ÄRENDEN
§ 298
Genomgång av uppdragslista
Föredragande: Torbjörn Håkansson
Torbjörn föredrog listan över aktuella uppdrag. Listan uppdaterades.
HS beslutade att lägga den uppdaterade uppdragslistan till handlingarna.

§ 299
SKK:s bruksavelpris
Föredragande: Lars Ramberg
Lars redogjorde för en skrivelse från Anna-Lena Wendt om behovet av en regelrevidering i SKK:s ”Regler för
bruksavelspris och bruksuppfödarpris” där poängberäkningen för bruksavelspriset för retriever bör ses över
omgående.
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HS konstaterar att SKK:s bestämmelser ligger fast till och med den 31 december 2021. Först därefter kan en
eventuell regeländring träda i kraft.
HS beslutade att remittera frågan om poängberäkning för bruksavelspriset för retriever till
avelskommittén. Avelskommittén får även i uppdrag att inkludera spaniel och tollare i översynen.

§ 300
Anmälan incident jaktprov, retriever
Föredragande: Sören Swärdh
Sören föredrog en anmälan på ett jaktprov från provledningen hos SSRK Östra. Anmälan gäller dels en
utländsk retrieverjaktprovdomare som dömde provet som inte var godkänt av en svensk
retrieverjaktprovdomare innan provet, dels en anmälan från provledningen om en deltagares olämpliga
uppträdande.
HS beslutade att ge Sören Swärdh i uppdrag att kontakta de berörda parterna. Därefter kommer
verkställande utskottet att besluta i frågan. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ORDFÖRANDE
§ 301
Motioner till Fullmäktige 2019
Föredragande: Lars Ramberg
HS beslutade att bordlägga punkten motioner till nästa dag.

§ 302
Svenska Jägareförbundet – medlemsförsäkring och samarbetsavtal
Föredragande: Lars Ramberg
Medlemsförsäkring
Lars redogjorde för medlemsförsäkringen som SSRK har erbjudits att teckna med Svenska Jägareförbundet.
Kostnaden är 600 kronor per år. Vill rasklubbar och avdelningar teckna försäkringen betalar även de 600
kronor per organisation och år.
HS beslutade att alla rasklubbar och avdelningar ska underrättas om möjligheten att teckna
medlemsförsäkringen. HS beslutade vidare att uppdra åt Torbjörn Håkansson att ta fram informationen och
Ann Ekberg att ansvara för att underrätta rasklubbar och avdelningar.
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Samarbetsavtal
Lars föredrog ett förslag till samarbetsavtal med Svenska Jägareförbundet. SSRK erbjuds 12 000 kronor i
årlig ersättning inklusive medlemsförsäkring. I gengäld vill Svenska Jägareförbundet synas med sin logotyp
på bland annat SSRK:s hemsida. Avsikten är att avtalet ska gälla till och med den 31 december 2019 för att
sedan utvärderas.
HS beslutade att teckna ett samarbetsavtal med Svenska Jägareförbundet. Lars Ramberg och Torbjörn
Håkansson får i uppdrag att teckna det slutliga avtalet.

§ 303
Honnörsdomare
Föredragande: Lars Ramberg
Lars tog upp frågan om att utse Inge Thoor till honnörsdomare inom jaktprov, retriever.
HS beslutade enhälligt att utse Inge Thoor till honnörsjaktdomare, retriever som tack för en lång och väl
utförd domargärning i SSRK:s tjänst. Inge Thoor kommer att bjudas in till Fullmäktige 2019 för att ta emot
sin välförtjänta utmärkelse.

§ 304
Möte med Svenska Kennelklubben
Föredragande: Lars Ramberg
Lars redogjorde för ett möte som Svenska Kennelklubben, SKK, kallat SSRK till. Mötet, som hålls i Malmö
den 10 oktober, handlar om att diskutera hur SSRK förhåller sig till Jaktretrieverklubben som en egen klubb.
HS tackade för informationen.

§ 305
Möte med Svenska Brukshundklubben
Föredragande: Lars Ramberg
SSRK deltar tillsammans med Svenska Brukshundklubben och SKK vid ett möte i Örebro i mitten av oktober.
Syftet är att diskutera SKK:s organisationsutredning.
HS tackade för informationen.
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§ 306
Inbjudan till ICC, Individual Challenge Cup 2018
Föredragande: Lars Ramberg
Lars redogjorde för en inbjudan som han fått från arrangörslandet Danmark att närvara vid ICC-provet den
12–14 oktober. Arrangören står för alla kostnader exklusive resan. SSRK har tre tävlingsdeltagare på plats.
HS tackade för informationen.

EKONOMI
§ 307
Ekonomisk rapport
Föredragande: Torbjörn Håkansson
Torbjörn gick igenom balans- och resultatrapporterna för perioden 1 januari–27 september 2018.
HS beslutade att godkänna den ekonomiska rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 308
Medlemsstatistik
Föredragande: Torbjörn Håkansson
Torbjörn gick igenom medlemsstatistiken per den 31 juli 2018.
HS beslutade att uppdra åt Torbjörn Håkansson att ta fram ett förslag till hur medlemshanteringen ska
skötas framöver. Förslaget ska vara klart till nästa HS-möte den 1–2 december.

§ 309
Budgetunderlag inför 2019
Föredragande: Torbjörn Håkansson
Torbjörn informerade om att han behöver budgetunderlag från SSRK:s olika verksamheter inför nästa HSmöte den 1–2 december. Torbjörn betonade även att alla som har behov av utbildningsinsatser eller annat
som berör utbildning ska sända in underlaget i god till den utbildningsansvarige.
HS beslutade att budgetunderlagen ska skickas till Torbjörn Håkansson senast den 30 november 2018.
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RETRIEVERJAKT
§ 310
Protokoll från retrieverjaktkommittén den 18.9 2018
Föredragande: Sören Swärdh
Sören föredrog protokollet från retrieverjaktkommittén samt fyra per capsulam-beslut enligt paragraferna
6–9. Per capsulam-beslut innebär att besluten inte tagits vid ett fysiskt möte.
HS beslutade att fastställa protokollet exklusive paragraferna 82 och 86 som behandlas som särskilda
punkter i dagordningen men inklusive per capsulambesluten i paragraferna 6–9 och lägga dessa till
handlingarna.

§ 311
Jaktkort vid SSRK-arrangemang
Föredragande: Berth Nilsson
Berth föredrog frågan om vilka krav som gäller för att få starta på jaktprov och om jaktkort behövs. Den
avgörande frågan är vad som betraktas som jakt och vad syftet är med hundens arbete. Efter kontakter
med Naturvårdsverket och deras jurister har frågan utretts. Följande gäller:


Hundar som apporterar viltet efter skott gör eftersök av vilt. Apportering omfattas därför inte av
kravet på jaktkort.
Hundar som stöter eller tollar vilt som sedan skjuts betraktas som jakt och jaktkort krävs.



HS beslutade att jaktkort ska visas upp vid jaktprov med spaniel i samband med prov i öppen klass och
segrarklass och vid praktiskt jaktprov med tollare, eftersom det är ett lagkrav.

§ 312
Arbetsgrupp nytt protokoll
Föredragande: Sören Swärdh
Sören redogjorde för en arbetsgrupp som har i uppdrag att ta fram ett nytt protokoll för
egenskapsbedömning där informationen sedan kan databehandlas. Förslaget är att arbetsgruppen ska
bestå av Bitte Sjöblom, Ingrid Tapper och Emmelie Reinson.
HS beslutade att fastställa arbetsgruppen med de tre personerna ovan. Bitte Sjöblom är ansvarig för
gruppen.
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§ 313
Regelrevidering jaktprov och championatregler för retriever inför 2022
Föredragande: Sören Swärdh
Jaktprov
Sören föredrog förslag till revidering av nya regler för A- och B-jaktprov, retriever inför 2022. Tidigare
förslag har varit ute på remiss. Därefter har regelrevideringskommittén, RRK, arbetat med de lämnande
svaren och förslagen som mynnat ut i ett nytt, något reviderat regelförslag jämfört med det första
remissförslaget.
Championatregler
Sören föredrog även ett förslag till revidering i championatsbestämmelserna. Ändringarna är förhållandevis
få till antalet.
HS beslutade att godkänna förslagen till revidering av jaktprovsreglerna för A- och B-prov, retriever. HS
beslutade även att godkänna förslaget till ändring i championatbestämmelserna efter en redaktionell
ändring. Samtliga förslag ska skickas ut på ny remiss till alla avdelningar och rasklubbar. Paragrafen
förklarades omedelbart justerad.

§ 314
Lokala domarträffar
Föredragande: Sören Swärdh
Sören föredrog ett förslag om att arrangera lokala domarträffar runt om i landet under 2019.
HS beslutade att ge retrieverjaktkommittén och Mats Lindmark i uppdrag att arrangera de lokala
domarträffarna under 2019.

§ 315
Information från retrieverjaktkommittén
Föredragande: Sören Swärdh
Sören föredrog några incidenter som inträffat i samband med olika retrieverjaktprov. Dessa kommer att
behandlas i Retrieverjaktkommittén för eventuell vidare hantering i HS.
HS tackade för informationen.
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§ 316
Aktiviteter på Facebook
Föredragande: Torbjörn Håkansson
Torbjörn tog upp frågan om olika inlägg på Facebook där till exempel SSRK-domare och provledare uttalar
sig på ett sätt som kan uppfattas som stötande som representanter för SSRK-organisationen. SKK har tagit
fram en policy, ”Svenska Kennelklubbens policy för sociala medier”, som bör tjäna som vägledning vid
aktiviteter på sociala medier.
HS beslutade att SKK:s policy för sociala medier ska nyhetsannonseras på SSRK:s hemsida under ”Senaste
nytt” med en länk till SKK:s policy. Policyn ska även spridas i nyhetsbrev och i Apportören. Marie Ahlqvist
får i uppdrag att ansvara för arbetet.

FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER
§ 317
Protokoll från FB-R den 13.8.2018
Föredragande: Gunilla Lefwerth
Gunilla föredrog protokollet.
HS beslutade att bordlägga ärendet till nästa dag.

§ 318
Protokoll från FB-R den 17.9.2018
Föredragande: Gunilla Lefwerth
Gunilla föredrog protokollet.
HS beslutade att bordlägga ärendet till nästa dag.

AVEL
§ 319
Arbetsgrupp för irländsk vattenspaniel
Föredragande: Maria Köhlström
Maria föredrog en skrivelse från Marie Engström om att bilda en intressegrupp för irländsk vattenspaniel
utan att formalisera gruppen med styrelse, protokoll, årsmöten med mera. Skälet är bland annat att rasen
är liten och att det därför är svårt att hitta tillräckligt många personer som kan åta sig styrelseuppdrag eller
andra förtroendeuppdrag. Gruppens önskan är att kunna finnas till under SSRK.
HS beslutade att återremittera frågan till avelskommittén och ge dem i uppdrag att hämta in mer
information om vad intressegruppen vill arbeta med och vilket konkret stöd de söker hos SSRK.
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§ 320
SKK-inbjudan om mentalindex för tollare
Föredragande: Maria Köhlström
SKK har bjudit in till ett möte för att diskutera ett pilotprojekt för mentalindex för Beteende- och
personlighetsbeskrivning hund, BPH. Mentalindex innebär att man skattar hundens och dess släktingars
nedärvningsförmåga av mentala egenskaper. På så sätt ges uppfödarna mer information om vad en specifik
hund kan förväntas nedärva när det gäller exempelvis socialitet, hotfullhet och miljötrygghet.
HS beslutade att ge Maria Köhlström i uppdrag att kontakta Svenska Tollarklubbens avelsansvariga person
om intresse finns att delta på mötet. Om avelsansvarig inte har möjlighet att delta avstår SSRK från att
skicka någon representant till mötet.

§ 321
Reviderat RAS för Sussex spaniel
Föredragande: Lars Ramberg
Lars informerade om att SKK fastställt RAS, Rasspecifik avelstrategi, för Sussex spaniel.
HS tackade för informationen.

§ 322
Reviderat RAS för irländsk vattenspaniel
Föredragande: Lars Ramberg
Lars informerade om att SKK fastställt RAS, Rasspecifik avelstrategi, för irländsk vattenspaniel.
HS tackade för informationen.

§ 323
Reviderat RAS för golden retriever
Föredragande: Lars Ramberg
Lars informerade om att SKK fastställt RAS, Rasspecifik avelstrategi, för golden retriever.
HS tackade för informationen.

TOLLINGJAKT
§ 324
Protokoll från tollingjaktkommittén den 1.10 2018
HS beslutade att bordlägga punkten till nästa dag då Sverker Haraldsson deltar i sammanträdet.
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§ 325
Regler och anvisningar för tollingjakt på engelska
HS beslutade att bordlägga punkten till nästa dag då Sverker Haraldsson deltar i sammanträdet.

SPANIELJAKT
§ 326
Protokoll från spanieljaktkommittén den 13 september 2018
Föredragande: Elsebeth Bergqvist-Stoltz
Elsebeth föredrog protokollet.
HS beslutade att fastställa protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 327
Information från spanieljaktkommittén
Föredragande: Elsebeth Bergqvist-Stoltz
Elsebeth föredrog följande förslag till blanketter:





Ansökan om utbildning till spanieldomare.
Intyg om tjänstgöring som elev och aspirant.
Intyg om tjänstgöring som provledare.
Omdöme och rekommendation från mentor om domarelev och aspirant.

HS tackade för informationen.
Utbildningsplan för jaktprovdomare, spaniel
Elsebeth föredrog ett förslag till utbildningsplan för jaktprovsdomare, spaniel.
HS beslutade att bordlägga ärendet till nästa dag den 7 oktober 2018.

§ 328
Uppföljning av kalibreringsutbildning
Föredragande: Elsebeth Bergqvist-Stoltz
Elsebeth informerade från den genomförda kalibreringsutbildningen för spanieljaktprovdomare.
Utbildningen bestod av både teori och praktiska övningar och uppskattades av deltagarna.
HS tackade för informationen.
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§ 329
Arbetsgrupp för funktionsbeskrivning, spaniel
Föredragagande: Elsebeth Bergqvist-Stoltz
Elsebeth informerade om att arbetsgruppen för FB-S i dag består av Gunilla Lefwerth (sammankallande),
Elsebeth Bergqvist-Stoltz, Petra Johansson och Torbjörn Håkansson. Elsebeth informerade vidare om att
Gunilla kallar till ett telefonmöte där materialet för funktionsbeskrivning, spaniel – som Elsebeth och Petra
bearbetat – ska diskuteras. Syftet med mötet är att gå igenom det förslag som finns och därefter skicka ut
det till alla spanielrasklubbar samt att alla rasklubbar sedan utser en representant till arbetsgruppen.
HS tackade för informationen.

§ 330
Anvisningar för spanieljaktprov
Föredragande: Elsebeth Bergqvist-Stoltz
Elsebeth föredrog anvisningarna för spanielprov. Det finns vissa oklarheter om dokumentet och tidpunkten
från när anvisningarna börjar gälla.
HS beslutade att återremittera anvisningarna för spanieljaktprov till spanieljaktkommittén för att sedan tas
upp på nästa HS-möte den 1–2 december.

§ 331
Utökning av spanieljaktkommittén
Föredragande: Elsebeth Bergqvist-Stoltz
Elsebeth informerade om att Marcus Sjöborg tackat ja till att ingå i spanieljaktkommittén.
HS beslutade att fastställa att Marcus Sjöborg ska ingå i spanieljaktkommittén.

§ 332
Mötet ajournerades till nästa dag den 7 oktober 2018 klockan 09:00.

§ 333
Mötet återupptogs den 7 oktober 2018 klockan 09:00.
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§ 334
Den bordlagda punkten i paragraf 328 återupptogs från gårdagens möte.
Utbildningsplan för jaktprovdomare, spaniel
Föredragande: Elsebeth Bergqvist-Stoltz
Elsebeth redogjorde för ett utkast till en ny och reviderad utbildningsplan som spanieljaktkommittén lagt
ner ett gediget arbete med att ta fram. Önskemålet är att den färdiga planen sedan ska ligga som en
separat utbildningsplan.
HS beslutade att återremittera utbildningsplanen till spanieljaktkommittén. HS beslutade vidare att
utbildningsplanen ska ingå i SSRK:s befintliga plan för utbildning av jaktprovdomare när den är klar.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

VILTSPÅR
§ 335
Protokoll från viltspårkommittén den 26.9.2018
Föredragande: Caroline Hagström
Caroline föredrog viltspårkommitténs protokoll.
HS beslutade att fastställa protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 336
Höjning av anmälningsavgiften till viltspårprov
Föredragande: Caroline Hagström
Caroline föredrog ett förslag till höjning av anmälningsavgiften till viltspårprov som kommit in från SSRK
Västra. Förslaget är att höja anmälningsavgiften från 300 kronor till lägst 350 kronor för att ligga i nivå med
andra klubbar som ordnar viltspårprov.
HS beslutade att höja anmälningsavgiften för viltspårprov till 350 kronor per prov, varav domaren får 200
kronor i ersättning. Den nya avgiften gäller från den 1 januari 2019.

§ 337
Anmälan incident viltspårprov
Föredragande: Caroline Hagström
Caroline föredrog en rapport från ett viltspårprov hos SSRK Västra. Rapporten gäller dels hur den aktuella
domaren dömde, dels en deltagares agerande.
HS beslutade att ge Caroline Hagström i uppdrag att kontakta den aktuella domaren för att därefter
rapportera till verkställande utskottet, VU. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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§ 338
Policy kondoleanser
Föredragande: Caroline Hagström
Caroline tog upp frågan när SSRK ska skicka blommor eller visa sitt deltagande på andra sätt vid exempelvis
dödsfall och födelsedagar.
HS beslutade att uppdra åt Marie Ahlqvist att ta fram ett förslag till policydokument för uppvaktningar av
olika slag.

UNGDOM
§ 339
Ungdoms-SM – rapport
Föredragande: Lars Ramberg
Lars föredrog rapporten från ungdoms-SM den 25 augusti 2018. Arrangemanget var välplanerat och mycket
väl genomfört. Arrangörsgruppen och alla funktionärer ska ha en stor eloge för sitt arbete som SSRK kan
vara stolta över.
HS tackade för informationen och framförde ett stort tack till arrangörsgruppen med Eva von Celsing och
Peter Flinck som ansvariga och till alla ungdomsfunktionärer som bidrog till det lyckade arrangemanget.

UTBILDNING
§ 340
Protokoll från utbildningskommittén den 27.9 2018
Föredragande: Mats Lindmark
Mats föredrog protokollet från utbildningskommittén.
HS beslutade att fastställa protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 341
Auktorisering av A-provdomare, retriever
Föredragande: Mats Lindmark
Mats redogjorde för ett förslag att auktorisera Per-Anders Norling som A-provdomare, retriever.
HS beslutade att auktorisera Per-Anders Norling som A-provdomare, retriever. Paragrafen förklarades
omedelbart justerad.
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§ 342
Auktorisering av A-provdomare retriever
Föredragande: Mats Lindmark
Mats redogjorde för ett förslag att auktorisera Åza Wikström som A-provdomare, retriever.
HS beslutade att auktorisera Åza Wikström som A-provdomare, retriever. Paragrafen förklarades
omedelbart justerad.

§ 343
Preparandkurs A-prov, retriever
Föredragande: Mats Lindmark
Mats informerade om en kommande preparandkurs för A-prov, retriever.
HS tackade för informationen.

§ 344
Domarseminarium, retriever 2019
Föredragande: Mats Lindmark
Mats informerade om ett seminarium för jaktprovdomare i maj 2019.
HS tackade för informationen.

§ 345
Reseersättning till personer under utbildning
Föredragande: Mats Lindmark
Mats tog upp frågan om reseersättning till personer under utbildning då det inte finns någon skriven policy
för vad som ska gälla. På grund av denna oklarhet har reseersättning utlovats till en person.
HS beslutade att betala ut reseersättning i fallet ovan. Vidare beslutade HS att ge Mats Lindmark i uppdrag
att ta fram en policy för reseersättning. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 346
Diplomering av WT-domare retriever
Föredragande: Mats Lindmark
Mats redogjorde för ett förslag att diplomera Hans Olofsson till WT-domare retriever.
HS beslutade att diplomera Hans Olofsson till WT-domare retriever. Paragrafen förklarades omedelbart
justerad.
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§ 347
Instruktörsutbildning bas, intresseanmälan
Föredragande: Mats Lindmark
Mats informerade om att information gått ut till avdelningar och rasklubbar om att SSRK önskar få in
intresseanmälningar för planerna på en utbildning till diplomerad instruktör 2019. Informationen ligger
också ute på SSRK:s hemsida och på Facebook.
HS tackade för informationen.

§ 348
Utbildningsplan 2018/2019
Föredragande: Mats Lindmark
Mats informerade om statusen på de utbildningar som finns i utbildningsplanen, det vill säga vilka som är
genomförda, pågår eller inte är påbörjade ännu.
HS tackade för informationen.

KANSLIET
§ 349
Säkerhetsskåp till kansliet
Föredragande: Ann Ekberg
Ann informerade om några alternativ till säkerhetsskåp som kan vara aktuella att köpa in till kansliet.
HS beslutade att ge Ann Ekberg i uppdrag att köpa in det säkerhetsskåp som är lämpligast för
verksamheten.

§ 350
SSRK:s registerförteckning och gallringsplan
Föredragande: Ann Ekberg
Arkiverings- och gallringsplan
Ann föredrog arkiverings- och gallringsplanen. Planen är välstrukturerad och överskådlig och kan tjäna som
inspiration till rasklubbar och avdelningar i deras arbete.
HS tackade för informationen.
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§ 351
Underlag till Fullmäktige 2019
Föredragande: Ann Ekberg
Ann tog upp frågan om tidpunkten för att lämna in material inför Fullmäktige 2019.
HS beslutade att allt material till Fullmäktige 2019 ska finnas hos kansliet senast den 5 april 2019.

EXTERIÖR
§ 352
Information från exteriörkommittén
Föredragande: Maria Köhlström
Inbjudan från Norge
Maria informerade om att hon kommer att åka på ett inledande möte i november inför Norska
Spanielklubbens domarkonferens i februari 2019.
Anvisningar utställning
Maria informerade om att arbetet med Anvisningar Utställning snart är klart.
Club Show 2019
Maria informerade om att plats och datum för Club Show är klar och att den kommer att hållas i
Sunne den 6 juli 2019.
HS tackade för informationen.

INFORMATION
§ 353
Sponsoravtal
Föredragande: Marie Ahlqvist
Marie informerade om arbetet med att försöka teckna ett sponsoravtal med Pinewood. Marie har tagit
fram ett första förslag som ska diskuteras vidare med företaget.
HS tackade för informationen.
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§ 354
Mässmaterial
Föredragande: Marie Ahlqvist
Marie informerade om att det inte längre är möjligt för kansliet att förvara och ansvara för mässmaterial på
grund av utrymmesbrist. Marie tog även upp behovet av inköp av monterbord och mässmaterial som till
exempel roll-ups, vepor och broschyrställ.
HS beslutade att uppdra åt Marie Ahlqvist och Torbjörn Håkansson att ta fram en budget för inköp av nytt
mässmaterial. De fick även i uppdrag att ta fram ett förslag till hur ett nytt mässmaterial ska fördelas mellan
avdelningarna samt en budget för fördelningen av mässmaterial. Uppdraget ska vara klart till nästa HSmöte den 1–2 december.

§ 355
Tullgarnmässan
Föredragande: Marie Ahlqvist
Marie redogjorde för en skrivelse från SSRK Östra där de erbjuder sig att hjälpa till med Tullgarnmässan den
24–26 maj 2019. Marie redogjorde även för det bifogade budgetförslaget. Mässan ersätter Elmiamässan
och återkommer varje år. Av skrivelsen framgår hur det tänkta programmet ska se ut.
HS beslutade att uppdra åt Marie Ahlqvist och Torbjörn Håkansson att komplettera budgetförslaget för
Tullgarnmässan till nästa HS-möte den 1–2 december.

§ 356
Enkät mångfald
Föredragande: Marie Ahlqvist
Marie föredrog ett förslag till leverantör av mångfaldsenkäten. Förslaget är att företaget Webropol får i
uppdrag att sköta hanteringen. Deras rekommendation är att skicka enkäten via mejl till medlemmarna. I
uppdraget ingår även att påminna de som inte svarar på enkäten och att göra en snabbrapport av
enkätsvaren. Analysen av rapporten görs sedan av personer inom SSRK som HS utser.
HS beslutade att anlita företaget Webropol för mångfaldsenkäten. Enkäten ska skickas ut via mejl till
medlemmarna. Dessutom ska en länk till enkäten läggas ut på SSRK:s hemsida.

§ 357
Ny hemsida för SSRK – offert
Föredragande: Marie Ahlqvist
Marie informerade om ett förslag till hur SSRK:s hemsida kan moderniseras och anpassas till att kunna läsas
på olika plattformar som mobiler och läsplattor (så kallad responsiv design).
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HS beslutade att uppdra åt Marie Ahlqvist att ta fram ett förslag till en ny hemsida samt att ta in offerter
från tre olika leverantörer för webbplattform och mejlfunktion för SSRK. Förslaget ska vara klart till nästa
HS-möte den 1–2 december.

§ 358
Stockholm Hundmässa
Föredragande: Marie Ahlqvist
Marie informerade om att SSRK är anmälda till rastorget på Stockholm Hundmässa den 8–9 december.
Marie betonade vikten av att alla som bemannar montern på ett tydligt och enhetligt sätt för ut SSRK:s
uppgift att vara en paraplyorganisation för spaniel och retriever som goda jakthundar och idealiska
sällskapshundar. I uppdraget ingår också att berätta om SSRK:s breda verksamhet som består av utställning,
jaktprov, viltspårprov, avelsarbete, funktionsbeskrivning retriever och utbildning. Syftet med montern är
dels att försöka värva nya medlemmar till SSRK, dels att ge nya och befintliga medlemmar god service.
HS tackade för informationen. HS beslutade sedan att uppdra åt Marie Ahlqvist att vara huvudansvarig för
SSRK:s monter.

§ 359
My Dog i Göteborg
Föredragande: Marie Ahlqvist
Marie informerade om utställningen My Dog i Göteborg den 3–6 januari 2019. SSRK kommer att ha en
monter i likhet med tidigare år som bemannas av SSRK Västra. SSRK kommer att utvärdera sitt deltagande
efter nästa års utställning.
HS tackade för informationen.

§ 360
SKK-tidningen Hundsport Jakthund
Föredragande: Marie Ahlqvist
Marie informerade om att hon lämnat in material till klubbsidorna till nästa nummer av tidningen
Hundsport Jakthund, bland annat om ungdoms-SM.
HS tackade för informationen. HS beslutade sedan att ge Marie Ahlqvist i uppdrag att skriva till SKK att
klubben anser att det är olyckligt att tidningen Hundsport har två bilagor: en om utställning och en om jakt.
Medlemmar inom SKK-organisationen kan inte välja båda bilagorna. SSRK kan inte stödja denna uppdelning
utifrån SKK:s typstadgar paragraf 1 Mål att ”Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda,
bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar”. Dagens uppdelning av tidningen främjar inte SKK:s
första målparagraf.
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FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER
§ 361
Protokoll från FB-R den 13.8 och 17.9 2018
Föredragande: Gunilla Lefwerth
De bordlagda paragraferna 317 och 318 återupptogs från gårdagens möte.
HS beslutade att återremittera protokollen i den del som rör frågan om rosetter och diplom till kommittén
för FB-R. HS beslutade i övrigt att fastställa de båda protokollen och lägga dem till handlingarna.

TOLLINGJAKT
§ 362
Protokoll från tollingjaktkommittén den 1.10.2018
Föredragande: Sverker Haraldsson
Den bordlagda paragrafen 325 från gårdagens möte återupptogs.
Sverker föredrog protokollet från tollingjaktkommittén.
HS beslutade att fastställa protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 363
Regler och anvisningar för tollingjakt på engelska
Föredragande: Sverker Haraldsson
Den bordlagda paragrafen 325 från gårdagens möte återupptogs.
Sverker informerade om att det finns regler och anvisningar för tollingjakt på engelska. Skälet är behovet av
översättning på grund av det stora internationella utbytet inom tollingjakten av utländska domare.
HS beslutade att det ska finnas regler och anvisningar för tollingjakt på engelska. HS beslutade även att
uppdra åt Lars Ramberg att återkomma vid nästa HS-möte om det behövs översatta regler och anvisningar
även inom andra SSRK-områden.

§ 364
Information om genomförda tollingjaktprov
Föredragande: Sverker Haraldsson
Sverker informerade först om att en svensk tollare blivit årets första svenska tollingjaktchampion. Totalt
finns det nu 15 svenska tollarchampions.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Signerat protokoll finns att tillgå





SVENSKA SPANIEL- OCH RETRIEVERKLUBBEN
Huvudstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-10-06–10-07

Sida 22 av 25
5/2018

Sverker informerade sedan om möjligheten att komma med på jaktprov. Kommittén har gjort en analys
mellan antalet anmälda hundar och hundar som sedan startat på jaktprov. Analysen visar att av 48
arrangerade prov är det endast fyra prov som inte kunnat erbjuda startplats till alla anmälda hundar.
HS tackade för informationen.

§ 365
SSRK prov
Föredragande: Sverker Haraldsson
Sverker informerade om samtalen med SBK om utvecklingen av SSRK prov.
HS tackade för informationen.

ORDFÖRANDE
§ 366
Motioner till Fullmäktige 2019
Föredragande: Lars Ramberg
Den bordlagda paragrafen 301 från gårdagens möte återupptogs.
Lars föredrog de motioner som kommit in inför Fullmäktige 2019, nämligen följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SSRK Dalarna – översyn av stambokföringsavgifter
SSRK Västernorrland och Golden retrieverklubben – Working Test
SSRK Västra – Apportören som nättidning
SSRK Västra – förkortad låsningsperiod av regelverk, retrieverjaktprov
SSRK Östra – ett medlemskap
SSRK Östra – årligt och samordnat Fullmäktigemöte
SSRK Östra – stambokföring av Working Test och Mocktrial

1. SSRK Dalarna – översyn av stambokföringsavgifter
Lars informerade om motionen där SSRK Dalarna begär att SSRK sänker stambokföringsavgifterna för att
registrera utställningar och olika typer av prov.
HS beslutade att uppdra åt Torbjörn Håkansson att ta fram ett förslag till svar på motionen till nästa HSmöte den 1–2 december.
2. SSRK Västernorrland och Golden Retrieverklubben – Working Test
Lars informerade om motionen där motionärerna begär att Working Test blir en officiell och stambokförd
tävlingsform. Motionärerna yrkar även att SSRK påbörjar arbetet snarast.
HS beslutade att utreda frågan till HS-mötet den 1–2 december och gav Sören Swärdh och Berth Nilsson i
uppdrag att göra det.
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3. SSRK Västra – Apportören som nättidning
Lars informerade om 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 uppdra åt Marie Ahlqvist att utreda om Apportören även ska ges ut som nättidning.
Förslaget ska vara klart till nästa HS-möte den 1–2 december. Berth Nilsson deltog inte i beslutet.
4. SSRK Västra – förkortad låsningsperiod av regelverk, retrieverjaktprov
Lars informerade om 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 uppdra åt Sverker Haraldsson att utreda förslaget till nästa HS-möte den 1–2 december.
Utredningen ska även innefatta provverksamheten för spaniels och tollare. Berth Nilsson deltog inte i
beslutet.
5. SSRK Östra – ett medlemskap
Lars informerade om 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 uppdra åt Torbjörn Håkansson och Sverker Haraldsson att utreda frågan och komma med
ett förslag till nästa HS-möte den 1–2 december.
6. SSRK Östra – Årligt och samordnat Fullmäktigemöte
Lars informerade om 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 ge Lars Ramberg och Caroline Hagström i uppdrag att hantera frågan och komma med ett
förslag till HS-mötet den 1–2 december.
7. SSRK Östra – stambokföring av Working Test och Mocktrial
Lars informerade om motionen från SSRK Östra där motionären begär att Fullmäktige beslutar att Working
Test och Mocktrial 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 utreda frågan till HS-mötet den 1–2 december och gav Sören Swärdh och Berth Nilsson i
uppdrag att göra det.
Sammantaget beslutade alltså HS att arbeta vidare med motionerna. Motionerna kommer att publiceras i
Apportören nummer 4–2018 samt läggas ut på SSRK:s hemsida.
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ÖVRIGT
§ 367
HS nästa sammanträde är den 1–2 december 2018 i Linköping.

§ 368
Beslut som inte får tillkännages innan protokollet är justerat
HS beslutade att det inte finns några sådana beslut.

§ 369
Sammanträdet avslutas
Lars Ramberg tackade för ledamöterna för ett trevligt och givande HS-möte och förklarade sedan
sammanträdet avslutat.
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Anteckning över beslut fattat i verkställande utskottet, per capsulam 2018-09-27
§ 6/2018

Nytt avtal rörande rasdata, samt uppsägning av tidigare avtal
Föredragning
Torbjörn Håkansson föredrar ärendet.
Vid styrelsemötet i augusti 2018 beslutade att återremittera ärendet och uppdrog åt Torbjörn
Håkansson att kontakta Rasdatas leverantör. Torbjörn Håkansson förbereder sedan ett nytt förslag
till avtal och uppsägning av det gamla avtalet som ska tas upp av det verkställande utskottet (VU).
Avtalsförslagen ska vara klara senast den 15 september 2018.
Torbjörn har nu varit i kontakt med leverantören samt justerat skrivelse rörande informationen
om det nya avtalet samt uppsägning av det gamla avtalet, vidare har det nya avtalsförslaget setts
över. Det nya avtalsförslaget innebär att SSRK får täckning för de kostnader som uppstår för
rasdata, vilket det gamla avtalet inte medgav då ersättningen för rasdata var en fast summa per
rasklubbsmedlem, det nya priset regleras årligen utifrån antalet rasklubbsmedlemmar föregående
år.
VU föreslås besluta att uppdra åt Torbjörn Håkansson att sända ut aktuell skrivelse och därigenom
säga upp nuvarande avtal med rasklubbarna, samt att tillsammans med denna skrivelse sända ut
förslaget på det nya avtalet.
Beslut
Verkställande utskottet beslutar
att uppdra åt Torbjörn Håkansson att sända ut aktuell skrivelse (bilaga 1) och därigenom säga upp
nuvarande avtal med rasklubbarna, samt att tillsammans med denna skrivelse sända ut förslaget
på det nya avtalet (bilaga 2).

X

X

X

Lars Ramberg

Sören Swärdh

Torbjörn Håkansson
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