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Plats: Scandic City hotell, Linköping 
 

 

   
 Ledamöter:  
Beslutande: Lars Ramberg ordförande 
 Caroline Hagström vice ordförande, viltspåransvarig 
 Torbjörn Håkansson kassör 
 Leif Hernefalk retrieverjaktansvarig 
 Elsebeth Bergqvist spanieljaktansvarig 
 Eva von Celsing avelsansvarig, ungdomsansvarig 
 Sverker Haraldsson, § 1-42 tollingjaktansvarig, 

mångfaldansvarig 
 Marie Ahlqvist informationsansvarig 
 Bo Norling, suppleant sekreterare 
 Anna Londré, § 43-62 Funktionärsutbildningsansvarig 
 Gunilla Lefwerth, § 63-82 FB-R 
   
Övriga deltagare: Suppleanter:  
 Anna Londré, § 1-62 Funktionärsutbildningsansvarig  
 Gunilla Lefwerth  Funktionsbeskrivningsansvarig 
 Berth Nilsson, § 43-82 bitr. retrieverjaktansvarig  

   
 Adjungerad:  
 Ann Ekberg kansliet 
 Lars-Gunnar Lindén webmaster 
   
Anmält förhinder: Maria Köhlström exteriöransvarig, ansv små rasklubbar  
   
Utses att justera: Marie Ahlqvist paragraf: 1 - 88 
   
   
   
Underskrifter:   
   
Sekreterare ...................................................  
 Bo Norling  
   
Ordförande: ...................................................  
 Lars Ramberg  
   
Justerande: ...................................................  
 Marie Ahlqvist  
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INNEHÅLLSFÖRTECKNNG 
 
 
 

Avsnitt Paragrafer Sidor 

   
Formalia 1-3 3 
Anmälningsärenden 4-6 3-4 
Allmänna ärenden 7-13 4-5 
Ordförande 14-25 6-9 
Ekonomi 26-31 9-10 
Tollingjakt 32 11 
Mångfald 33 11 
Funktionärsutbildning 34-37 11-12 
Domarutbildning 38-42 12-13 
Kansliet 43-44 13-14 
Avel 45-49 14-15 
Ungdom 50-51 15 
Exteriör 52 16 
Viltspår 53-57 16-17 
FB-R 58-61 17-18 
FB-S 62 18 
Spanieljakt 63-66 18-19 
Retrieverjakt 67-73 19-21 
Information 74-79 21-22 
Övrigt 80-82 22-23 
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FORMALIA 
 
§ 1 
Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande Lars Ramberg hälsar alla välkomna och förklarar huvudstyrelsens sammanträde 
öppnat. 
 
 
§ 2 
Val av justerare 
 
Till justerare väljs Marie Ahlqvist. 
 
 
§ 3 
Fastställande av dagordning 
 
HS beslutar att fastställa dagordningen från den 6 februari med några tilläggspunkter och 
justeringar. 
 
 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 
 
§ 4 
In- och utgående skrivelser  
Föredragande Lars Ramberg  
 
Lars föredrar förteckningen över in- och utgående skrivelser för perioden 2019-11-16 –  
2020-01-31. 
 
HS beslutar att lägga förteckningen till handlingarna. Bilaga § 4 

 
 
§ 5 
Föregående HS-protokoll  
Föredragande Lars Ramberg  
 
Lars föredrar HS-protokollen från den 23-24 november 2019.  
 
HS beslutar att lägga protokollet, med godkännande, till handlingarna.  
Samtidigt beslutar HS att förslag till protokoll ska skickas till hela HS för genomläsning ytterligare 
en gång efter det att förslag ett kompletterats med inlämnade synpunkter, innan justering sker. 
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§ 6 
VU-beslut 
Föredragande: Torbjörn Håkansson 
 
Torbjörn informerar om att VU, Verkställande utskottet, beslutat om paragraferna 14 och 15/19 
samt paragraf 1/20. 
 
HS beslutar att konfirmera besluten. Bilaga § 6. 
 
 
ALLMÄNNA ÄRENDEN 
 
§ 7 
Genomgång av uppdragslista 
Föredragande Torbjörn Håkansson 
 
Torbjörn föredrar listan över aktuella uppdrag. Listan uppdateras.  
 
HS beslutar att lägga den uppdaterade uppdragslistan till handlingarna. 
 
 
§ 8 
Medlemsantal 
Föredragande Torbjörn Håkansson 
 
Antalet medlemmar vid årsskiftet var totalt 14 236 varav 8 492 inom avdelningarna. Detta innebär 
47 fler i avdelningarna och 45 fler bland rasklubbarna jämfört med årsskiftet 2018/19. Diskussion 
om analys av siffrorna följer. 
 
HS tackar för informationen. 
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§ 9 
Förtydligande av § 502/19 
Föredragande Torbjörn Håkansson 
 
I beslutet till § 502/19 kan det med nuvarande skrivning uppstå tveksamhet till tolkningen. Vi ska 
ta ut 10 + 10 kr dvs. totalt 20 kr extra per startande för stamboksavgifterna. I formulering i un-
derlaget står det att vi endast tagit 5 kr extra, vilket hänvisar till att vi tagit 10 + 5 kr. Beslutet som 
åsyftades var att vi skulle ta 10 +10 kr som det ursprungligen har beslutats, som beslutet är formu-
lerat skulle tolkningen kunna vara att det är 10 + 0 kr. 
 

HS beslutar att förtydliga beslutet i § 502/19 med att påslaget för SSRKs hantering vid stamboksav-
gifter ska var 20 kr per startande. 
 
 
§ 10 
Ändring av § 529/19 
Föredragande Elsebeth Bergqvist 
 
I formuleringen av beslutsunderlaget till § 529/19 uppstod en felaktig beskrivning, som behöver 
rättas till. 
 

HS beslutar att korrigera paragrafen i samband med behandlingen av § 19 nedan. 
 
 
§ 11 
Diskussion ang. § 509/19 
Föredragande Leif Hernefalk 
 
Leif föreslår att vi använder mindre värdeladdade ord i vårt protokoll. Styrelsen diskuterar frågan. 

 
HS beslutar att kommentaren kring jäv förtydligas i kommande nummer av Apportören. Caroline 
och Marie får i uppdrag att skriva ett förslag som granskas av VU innan publicering. 
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§ 12 
SSRK prov och SBK tävling 
Föredragande Sverker Haraldsson 
 
Sverker informerar om den senaste utvecklingen av nya ”SSRK prov”. T.v. används gamla ”SSRK 
Prov”, vilket säkerställs genom avtal mellan SBK och upphovsmannen. 
 
HS beslutar att information om situationen utarbetas av Sverker och tillställs avdelningar och 
rasklubbar. 
 

 
§ 13 
Publicering av kommittéprotokoll 
Föredragande Gunilla Lefwerth och Eva von Celsing 
 
Flera avdelningar och rasklubbar finner det svårt att följa med i kommittéernas arbete då protokoll 
inte längre läggs ut på websidan. Önskemål finns att lägga ut protokollen igen. 
 
HS beslutar att inte ändra på tidigare beslut om kommittéprotokollens publicering. Kansliet får i 
stället i uppdrag att tillställa styrelser i rasklubbar och avdelningar protokollen när HS godkänt 
dessa. 
 
 
ORDFÖRANDE 
 
§ 14 
Information från rasklubbar och avdelningar 
Föredragande Lars Ramberg 
 
Lars redogör för problem som finns inom två rasklubbar samt de kontakter han haft i samman-
hanget. Från en avdelning har det varit svårt att få in provresultat. 
 
HS tackar för informationen.  
 
 
§ 15 
Disciplinärenden 125-001 och 002 
Föredragande Lars Ramberg 
 
Lars föredrar de inkomna anmälningarna.  
 
HS beslutar att skicka anmälningarna vidare till SKK. 
 
Beslutet förklaras omedelbart justerat. 



SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 7 av 26 
 2020-02-08--09 1/2020 
  

______________________________________________________  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

                                                                                      Signerat protokoll finns att tillgå  

§ 16 
Ansökan om ändring av Championatsregler och särbestämmelser 2022-2026, SKK 
Föredragande Lars Ramberg 
 
SKK vill ha in synpunkter på p. 25 -35 i reglerna till den 17 februari 2020. 
 
HS beslutar att avstå från yttrande i denna del. Resterande delar ska besvaras innan 1 juli. Kom-
mittéerna får i uppdrag att ta fram förslag till yttrande till nästa styrelsemöte. Samtidigt ska en 
motion i frågan från Labradorklubben, som behandlats av fullmäktige, beaktas. 
 
 
§ 17 
Avtal med Svenska Jägareförbundet 
Föredragande Lars Ramberg 
 
Nuvarande avtal har gått ut. Lars har varit i kontakt med Jägareförbundet om nytt avtal och vill nu 
få mandat att skriva på ett sådant. 
 
HS beslutar att ordföranden kan skriva på ett nytt avtal. 
 
 
§ 18 
Agria årsprogram 
Föredragande Lars Ramberg 
 
Lars samlar in underlag för kommande diskussion om årsprogram med Agria från resp. kommitté.   
  
HS noterar underlaget.  
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§ 19 
Spanielprovet 9 november 2019 
Föredragande Lars Ramberg 
 
Ordföranden och sekreteraren fick vid HS sammanträde i november (§ 529/19) i uppdrag att 
utreda en fråga kring diskussion och genomförande av rubricerade spanielprov i ÖKL. 
 
Först kan konstateras att texten i beslutsunderlaget fick en felaktig formulering vad gäller 
markanvisarens agerande. Det fanns inget hot om att avbryta provet, utan i stället uppfattades 
”hotet” som att inga reserver skulle få starta och att SSRK inte framgent skulle få disponera den 
mark som användes vid provet. I denna del behöver texten ändras. 
 
Vid genomgång av den brevväxling som finns samt efter samtal med markanvisaren kan 
konstateras, när det gäller den diskussion som uppstod, att parterna har olika uppfattning om 
vilket agerande och ordval som förekom. Ett klassiskt moment av att ”ord står mot ord”. 
 
Helt klart är att det faktum att markanvisaren startade inte utgjorde något åsidosättande av 
gällande anvisningar. Samtidigt kan det aldrig vara acceptabelt med ord och agerande som 
uppfattas som hot i samband med våra jaktprov eller andra aktiviteter. 
 
HS beslutar att ändra formuleringen i beslutsunderlaget till § 529/19 till ”Personen i fråga mer 
eller mindre tvingade sig in som startande, med vad som uppfattades som hot om att inga 
reserver skulle få starta och att SSRK inte framgent skulle få disponera den mark som användes vid 
provet.” 
 
HS anser att det är klandervärt att agera på ett sådant sätt att funktionärer eller deltagare 
upplever det som hotfullt.  
 
Med detta beslut anses ärendet vara utagerat. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
§ 20 
Verksamhetsberättelse 2019 
Föredragande Lars Ramberg 
 
Verksamhetsberättelsen presenteras i sitt nuvarande skick. Alla uppmanas att snarast, dock senast 
den 15/2 lämna in saknat underlag till sekreteraren.  
 
HS beslutar att verksamhetsberättelsen ska kompletteras med de synpunkter som inkommer in-
nan den 15/2. Lars och Ann färdigställer text för Exteriörområdet. 
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§ 21 
Styrelsemöte 27/6 
Föredragande Lars Ramberg 
  
Lars meddelar att han inte kan delta vid styrelsemötet i juni och att Caroline då tjänstgör som ord-
förande. 
 
HS tackar för informationen. 
 
 
§ 22 
Avgift för exteriörbedömning 
Föredragande Lars Ramberg 
 
Yttrande från SKK tydliggör att det inte finns några bestämmelser kring avgift för exteriörbedöm-
ning. Detta innebär att det är upp till varje domare att själv bestämma ersättningens storlek. 
 
HS beslutar att, med hänsyn till SKKs besked, det är domaren själv som får avgör vilken avgift som 
utgår vid exteriörbedömning. 
 
 
§ 23 
Inbjudan till funktionärsträff/representantskapsmöte 
Föredragande Lars Ramberg 
 
Genomförd enkät visar tydligt att alla vill att funktionärsträff/representantskapsmöte genomförs 
vid samma helg. 
 
HS beslutar att genomföra året funktionärsträff och representantskapsmöte vid samma helg den 
18-19 april 2020. Kansliet får i uppdrag att upprätta och skicka ut inbjudan. 
 
 
§ 24 
Sändningsutrustning 
Föredragande Sverker Haraldsson 
 
Ett rabatterat erbjudande om att köpa utrustning för direktsändning av möten och aktiviteter har 
kommit från Solidsport. Priset är 5 625 kr inkl. moms. Sändningsrättighet finns redan via Solids-
port. 
 
HS beslutar att köpa in utrustningen. Sverker får i uppdrag att genomföra köpet.  
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§ 25 
Övrigt ordförande 
Föredragande Lars Ramberg 
 
Lars har haft samtal med Jaktprovsdomarföreningens (JDF) ordförande Gunnar Petersson. JDF 
kommer att kalla till ett sammanträde för diskussion om framtiden.  
 
HS tackar för informationen och konstaterar att tidigare beslut om uppsägning av avtalet med JDF 
behöver formaliseras. Lars får i uppdrag att formellt säga upp nuvarande avtal. 
 
 
EKONOMI 
 
§ 26 
Ekonomisk rapportering 
Föredragande Torbjörn Håkansson 
 
Kassören redovisar resultat- och balansräkning per den 31 december och sammanfattar ekonomin 
i skrivelse. Resultat för 2019 före avsättningar är 220 254,44 kr. Enligt budget ska 100 000 kr avsät-
tas till kommande exteriördomarkonferens. Slutligt resultat blir då 120 254,44 kr. 
 
HS beslutar att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna. Skatter och 
avgifter är betalda. 
 
 
§ 27 
Bokslut 2019 
Föredragande Torbjörn Håkansson 
Resultat för 2019 före avsättningar är 220 254,44 kr. Enligt budget ska 100 000 kr avsättas till kom-
mande exteriördomarkonferens. Slutligt resultat blir då 120 254,44 kr. 
 
HS beslutar att uppdra åt kassören att upprätta årsbokslutet med ovan nämnda justeringar. 
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§ 28 
Budget 2020 
Föredragande Torbjörn Håkansson 
 
Kassören redogör för hur kommittéernas önskemål kunnat tillgodoses i budgetförslaget. HS disku-
terar därefter förslaget. 
 
HS beslutar att fastställa budget 2020 enligt kassörens förslag, med några justeringar. 30 000 kr 
tillskjuts för finansiering av retrieverlag vid internationella jaktprov och 5 000 kr till internationellt 
deltagande vid spanieljakt – detta som en del av jubileumsfiranden 2020. Dessutom tillförs 20 000 
kr för arbetet med FB-S.  

 
 

§ 29 
Domararvoden och startavgifter 
Föredragande Torbjörn Håkansson 
 
Torbjörn föredrar sitt förslag till startavgifter. 
Leif yrkar att arvodet för C-provsdomare fortsatt ska vara på samma nivå som tidigare. 
 
Kassörens förslag om höjning av startavgifter är; 
Retriever – jaktprov B 200 kr 
Retriever – praktiskt jaktprov 250 kr 
Retriever – WT 100 kr 
Spaniel – samtliga utom parsläpp 200 kr 
Spaniel – parsläpp 250 kr 
Tolling - samtliga 200 kr. 
Officiell utställning 100 kr.   
 
HS beslutar att certifierad eller diplomerad C-provsdomare ska ha en ersättning på 750 kr samt att 
provavgifternas maxbelopp höjs enligt kassörens förslag.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

 

30 
Rabatterade medlemskap 
Föredragande Marie Ahlqvist 
 
På förekommen anledning diskuteras möjligheten att medlemskap kan lösas till rabatterat pris un-
der Stockholmsmässan och My dog. Diskussion följer. 
 
HS beslutar att ingen rabatt på medlemskapet ska lämnas. 
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§ 31 
Kortanvändning vid inköp 
Föredragande Marie Ahlqvist 
 
På förekommen anledning tas frågan om hur kontokort får användas för inköp till SSRK upp. 
 
HS beslutar förtydliga praxis att alla inköp som görs till SSRK av annan än kanslisten ska ske mot 
faktura, eller genom egen betalning som ersätts efter inlämnande av kvitton. I båda fallen ska in-
köpet ha godkänts av kassör eller ordförande. 
 
 
TOLLINGJAKT 
 
§ 32 
Protokoll från kommittémöte 2020-01-30 
Föredragande Sverker Haraldsson 
 
Sverker föredrar kommittéprotokollet. 
 
HS beslutar att lägga protokollet, med godkännande, till handlingarna.  
 
 
MÅNGFALD 
 
§ 33 
Övrigt mångfald 
Föredragande Sverker Haraldsson 
 
En artikel om medlemsenkäten kommer i nästa nr av Apportören, då även medlemmar till 
mångfaldskommittén kommer att efterlysas. 
 
HS tackar för informationen. 
 
 
FUNKTIONÄRSUTBILDNING 
 
§ 34 
Protokoll från kommittémöte 2019-11-28 
Föredragande Anna Londré 
 
Anna föredrar protokollet från kommittémötet. 
 
HS beslutar att lägga protokollet, med godkännande, till handlingarna. 
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§ 35 
Protokoll från kommittémöte 2020-01-23 

Föredragande Anna Londré 
 

Anna föredrar protokollet från kommittémötet. 
 
HS beslutar att lägga protokollet, med godkännande, till handlingarna. 
 
 
§ 36 
Utbildning av WT-domare 

Föredragande Anna Londré 
 
Funktionärsutbildningskommittén föreslår att ansvaret för WT-domarutbildning flyttas till jakt-
kommittéerna i avvaktan på framtida stambokföring. Leif anser att WT-domarna bör följa samma 
mönster som för övriga domare, d.v.s. primärt i DUK.  
 
HS beslutar att flytta utbildningsfrågorna för WT-domare till DUK. 
 
 
§ 37 
Certifieringsutbildning för instruktörer 

Föredragande Anna Londré 
 
Funktionärsutbildningskommittén föreslår en särskild arbetsgrupp för utbildningen, med medlem-
mar från resp. verksamhetsområde och rasklubbar. 
 
HS beslutar att en arbetsgrupp bildas i enlighet med förslaget. 
 
 
DOMARUTBILDNING 

§ 38 
Protokoll kommittémöte inför DUK 2019-12-03 
Föredragande Caroline Hagström 
 
Ett förmöte med resp. verksamhetsansvarig har skett för att förbereda bildandet av ny DUK. 
 
HS tackar för informationen. 
 
 
 
 
 
 
 



SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 14 av 26 
 2020-02-08--09 1/2020 
  

______________________________________________________  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

                                                                                      Signerat protokoll finns att tillgå  

§ 39 
Sammansättning av DUK 
Föredragande Caroline Hagström 

 
Domarutbildningsansvarig föreslår följande sammansättning av domarutbildningskommittén; 
Sverker Haraldsson föreslås som ledamot för tolling, Marcus Sjöborg föreslås som ledamot för spa-
nieljakt, Leif Hernefalk och Sören Swärdh föreslås som ledamöter för retrieverjakt och Caroline 
Hagström föreslås som ledamot för viltspår. 
 
HS beslutar att utse de föreslagna personerna att ingå i DUK. 
 
 
§ 40 
Reviderad (likställa utbildningarna retriever, tolling, spaniel) utbildningsplan för jaktprovsdomare 
Föredragande Caroline Hagström 

 
Caroline föredrar förslag till uppdaterat dokument ”Utbildningsplan för Jaktprovsdomare”. 
 
HS beslutar att uppdra åt den nybildade DUK att se över utbildningsplanen och därefter åter-
komma med ett genomarbetat förslag. 
 
 
§ 41 
Preparandutbildning 2020 
Föredragande Caroline Hagström 
 

Preparandutbildning föreslås vid två tillfällen 2020, 3-4 april i Åkulla (Tolling) och 13-14 juni, preli-
minär datum (retriever + en spaniel). 
 

HS beslutar att godkänna att ovanstående preparandutbildningar genomförs. 
 
 
§ 42 

Domarauktorisation Morgan Hallgren 
Föredragande Caroline Hagström 

 

Tre aspiranttjänstgöringsintyg har inkommit rörande Morgan Hallgren. Mentorn Ulf Westlund styr-
ker att han är klar med sin utbildning till B-domare spanieljaktprov. 
Domarutbildningsansvarig föreslår därför att Morgan Hallgren auktoriseras till B-domare spaniel. 

 
HS beslutar att auktorisera Morgan Hallgren till B-domare spaniel. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Mötet ajourneras till den 8 februari kl. 9.00. 
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KANSLIET 

§ 43 
Sektionstillhörighet i Norrbotten 
Föredragande Ann Ekberg 
 
Avdelning Norrbotten framför en begäran om att medlemmarna ska få välja sektion som man själv 
vill. Detta är inte möjligt så som stadgarna är utformade, då varje medlem ska tillhöra den sektion 
där man bor. 
 
HS beslutar att svara Norrbotten att det inte är möjligt att göra enligt förslaget p.g.a. skrivningen i 
stadgarna. Styrelsen vill emellertid peka på att enligt stadgarna avgör avdelningsstyrelsen den 
geografiska avgränsningen av en sektion. En annan avgränsning än med postnummer kan vara ett 
sätt. 
 
 
§ 44 
Övrigt kansliet 
Föredragande Ann Ekberg 
 
Avdelning Västernorrland föreslår att två personer tilldelas förtjänsttecken i brons OK. 
 
HS beslutar att framföra att styrelsen inget har att invända då det är avdelningen som äger rätt att 
fatta beslutet. 
 
 
AVEL 
  
§ 45 
Protokoll kommittémöte 2020-01-22 
Föredragande Eva von Celsing 
 
Eva föredrar kommittéprotokollet. 
 
HS beslutar att lägga protokollet, med godkännande, till handlingarna.  
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§ 46 
Lägesrapport SKKs arbete med de retroaktivt registrerade labradorerna 
Föredragande Eva von Celsing 
 
SKK har nu utrett hanteringen och avelskommittén kan konstatera att man i allt väsentligt tillgodosett 
SSRKs synpunkter. Det kan konstateras att det inte blir någon ”gratis” registrering. 
 
HS beslutar att Eva och Lars tillskriver SKK och framför att SSRK nu är nöjda med hanteringen. 
Samtidigt är det viktigt med information till våra medlemmar. 
 
 
§ 47 
Lägesrapport RAS 
Föredragande Eva von Celsing 
 
Eva föredrar en sammanställning över läget för RAS inom de olika rasklubbarna.  
 
HS tackar för informationen. 
 
 
§ 48 
RAS för cocker spaniel 
Föredragande Eva von Celsing 
 
Ett färdigt förslag till RAS för cocker spaniel har tagits fram av rasklubben. Avelskommittén föreslår att 
förslaget godkännas för att tillställas SSK, efter smärre justeringar. 
 
HS beslutar att förslaget om RAS för cocker spaniel överlämnas till SKK för beslut, efter smärre 
justeringar. 
 
 
§ 49 
Beslutande i frågor om enstaka registreringsansökningar 
Föredragande Eva von Celsing 
 
Eva föredrar ett förslag till hantering av registreringsansökan för enstaka hund, där bl.a. resp. rasklubb 
tillfrågas.  
 
HS beslutar att godkänna förslaget. 
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UNGDOM 
 
§ 50 
Protokoll kommittémöte 2019-12-17 
Föredragande Eva von Celsing 
 
Eva föredrar kommittéprotokollet. 
 
HS beslutar att lägga protokollet, med godkännande, till handlingarna. 
 
 

§ 51 
Ungdoms SM i WT spaniel och retriever 2020 
Föredragande Eva von Celsing 
 
Eva berättar om upplägg och arbetsläget inför ungdoms SM i WT, spaniel och retriever. 
 
HS tackar för informationen. Samtidigt vill HS poängtera att den som är under 18 år måste ha 
målsmans tillstånd för att få tävla. 
 
 
EXTERIÖR 
 
§ 52 
Överklagan avstyrkt ansökan utökat rasregister 
Föredragande Ann Ekberg 
 
En person som i tidigare HS beslut fått en avstyrkan på en ansökan om utökat rasregister för 
cocker spaniel och engelsk springer spaniel är inte nöjd med beslutet och vill därför få det 
omprövat. 
 
HS beslutar att inte ändra tidigare beslut, då det tydligt framgår av våra regler att närvaro vid 
nybörjarprov A (NBP A) eller högre klass krävs.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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VILTSPÅR 
 
§ 53 
Protokoll kommittémöte 2020-01-12 
Föredragande Caroline Hagström 
 
Caroline föredrar kommittéprotokollet. 
 
HS beslutar att lägga protokollet, med godkännande, till handlingarna. 

 
 

§ 54 
Budget/ansökan bidrag viltspårmästerskapet 2020 
Föredragande Caroline Hagström 
 

En budget har upprättats för viltspårsmästerskapet 2020. Viltspåransvarig föreslår att HS godkän-
ner ett bidrag på 20 000 kr för viltspårmästerskapet 2020 som samarrangeras av SSRK Norrbotten 
och SSRK Västerbotten. Deras ansökan är på 15 000 kr, men det är osäkert att detta räcker bl.a. på 
grund av större domarkostnader än vanligt då domarna har långa avstånd. Förslaget är därför ett 
bidrag på 20 000 kr. 
 
HS beslutar att bevilja ett bidrag på max 20 000 kr, att utbetalas efter redovisning av det ekonomiska 
resultatet. 
 
 
§ 55 
Viltspårkommitté per capsulam beslut daterat 20-01-25 
Föredragande Caroline Hagström 
 
Caroline föredrar per capsulam-beslut beträffande domare som tagits sedan förra HS. 
 
HS beslutar att godkänna besluten. 
 
 
§ 56 
Domarersättning IN050-112 från SSRK Södra 
Föredragande Caroline Hagström 
 
Södra avdelningen föreslår en höjning av domararvodet från dagens 200 kr per start till 300 kr.  
   
HS beslutar att uppdra åt viltspårsansvarig att utreda frågan. 
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§ 57 
Övrigt viltspår 
Föredragande Caroline Hagström 

 
Viltspårskommittén har tagit fram ett förslag till ändringar i utbildningsplanen för viltspårsdomare. 
 
HS beslutar att godkänna gjorda ändringar. 
 
 
FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER 
 
§ 58 
Protokoll kommittémöte 2019-12-03 
Föredragande Gunilla Lefwerth 
 
Gunilla föredrar kommittéprotokollet. 
 
HS beslutar att lägga protokollet, med godkännande, till handlingarna. 
 
 
§ 59 
Protokoll kommittémöte 2020-01-13 
Föredragande Gunilla Lefwerth 
 
Gunilla föredrar kommittéprotokollet. 
 
HS beslutar att lägga protokollet, med godkännande, till handlingarna. 
 
 
§ 60 
Protokoll kommittémöte 2020-01-25 
Föredragande Gunilla Lefwerth 

 
Gunilla föredrar kommittéprotokollet. 
 
HS beslutar att lägga protokollet, med godkännande, till handlingarna. 
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§ 61 
Information om FB-R på hemsidor hos avdelningar och rasklubbar 
Föredragande Gunilla Lefwerth 
 

Funktionsbeskrivningskommittén har inventerat och förtecknat avdelningarnas och rasklubbarnas 
information om FB-R på sina resp. hemsidor. 
 
HS beslutar att Marie och Gunilla tar fram informationsbrev till avdelningar och rasklubbar inför 
representantskapsträffen. 

 
 
FUNKTIONSBESKRIVNING SPANIEL 
 
§ 62 
Rapport kring arbetet av Eva Masthagen 
Föredragande Elsebeth Bergqvist 
 
Elsebeth föredrar en rapport från Eva Masthagen över arbetet med att ta fram ett program för 
funktionsbeskrivning för spaniel. 
 
HS tackar för informationen. 
 
 
SPANIELJAKT 
 
§ 63 
Protokoll kommittémöte 2020-01-14 

Föredragande Elsebeth Bergqvist 
 
Elsebeth föredrar kommittéprotokollet. 
 
HS beslutar att lägga protokollet, med godkännande, till handlingarna. 
 
 
§ 64 
Förtydligande av hantering av regelrevidering 
Föredragande Elsebeth Bergqvist 
 
Spanieljaktkommittén och regelrevideringsgruppen önskar skriftligt svar på tre frågor. Frågorna 
indikerar en osäkerhet kring hur regelrevideringar ska gå till. 
 
HS beslutar att uppdra åt Caroline och Marie att utarbeta ett flödesschema, som ska läggas ut på 
hemsidan, över hur regelrevideringar går till. 
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§ 65 
Nya anvisningar till jaktprovsregler 2022-01-01 – 2026-12-31 
Föredragande Elsebeth Bergqvist 
 
Spanieljaktkommittén har tagit fram förslag till reviderade anvisningar för jaktprov spaniel och 
begär att HS godkänner dessa. Dokumentet gås igenom. 
 
HS beslutar att återremittera ärendet till spanieljaktkommittén för justeringar. 
 
 
§ 66 
Förändringar i domarlistan 
Föredragande Elsebeth Bergqvist 
 
Elsebeth informerar om nödvändigheten att se över domarlistan spaniel eftersom några domare 
inte har genomfört domartjänst enligt våra regler. 
 

HS tackar för informationen och ser fram emot underlag från alla verksamhetsansvariga för beslut 
till nästa HS-möte i april. 
 
  
RETRIEVERJAKT 
 
§ 67 
Protokoll kommittémöte 2019-11-28 med per capsulam-beslut 10/19 
Föredragande Leif Hernefalk 
 
Leif föredrar kommittéprotokollet med per capsulam-beslut 10/2019. 
 
HS beslutar att lägga protokollen, med godkännande, till handlingarna. 
 
 
§ 68 
Protokoll kommittémöte nr 2020-01-25 med per capsulam-beslut nr 11/2019 

Föredragande Leif Hernefalk 
 
Leif föredrar kommittéprotokollet med per capsulam-beslut 11/2019. 
 

HS beslutar att lägga protokollen, med godkännande, till handlingarna. 
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§ 69 
Riktlinjer och Anvisningar för Working Test 

Föredragande Leif Hernefalk 
 

Retrieverjaktkommittén har gjort komplettering av Riktlinjer och Anvisningar för Working test.  
Anvisningarna har också omstrukturerats innehållsmässigt för att följa Riktlinjernas paragrafer. 
RJK rekommenderar att HS fastställer dessa med ett ikraftträdande 2020-03-01. 
Diskussion följer och ett fåtal synpunkter lämnas. 
 

HS beslutar att fastställa Riktlinjer och Anvisningar för Working Test Retriever med de synpunkter 
som lämnats under diskussionen. Riktlinjerna gäller från och med 2020-03-01. 
 
 
§ 70 

Domarträffar 2020 till 2021   

Föredragande Leif Hernefalk 
 

Enligt tidigare beslut och budget skall regionala/lokala domarträffar för retrieverjaktdomarna (B-
prov) genomföras under 2020. RJK ser att det kan bli kort om tid för planering och kallelse då träf-
farna helst bör genomföras under våren/tidig sommar. 
 
RJK önskar därför att HS beslutar att genomförandet av regionala/lokala domarträffar flyttas till 
våren 2021 och att budgeterade medel för dess genomförande förs över till 2021. 
 
HS beslutar att de lokala domarträffarna för retrieverjaktdomarna (B prov) genomförs under våren 
2021 och att de budgeterade medlen överförs till 2021. 
 
 
§ 71 
Domaransökan Tina Engström   

Föredragande Leif Hernefalk 
 

Domaransökan från Tina Engström har tidigare behandlats av RJK och HS och intervju har skett. 

Därefter önskades komplettering av ansökan, erforderlig komplettering har skett och samtliga krav 
är uppfyllda. RJK rekommenderar HS att kalla Tina Engström till elevtjänstgöring. 

Till mentor är Mats Närling utsedd. 

Huvudstyrelsen beslutar att kalla Tina Engström till elevtjänstgöring för retrieverjaktdomare B. 
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§ 72 
Domarauktorisation Leif Asp 

Föredragande Leif Hernefalk 
 

Leif Asp har på egen begäran avsagt sig fortsatt domarskap i domarkategori B/A. Han har idag en 
vilande auktorisation inom den kategorin. 
 
Leif Asp önskar fortsätta som B-domare. 
 
Huvudstyrelsen beslutar att Leif Asp avauktoriseras som B/A-domare och fortsätter som 
B-domare. 

 

§ 73 

Domarauktorisation Bo Ferm   

Föredragande Leif Hernefalk 
 

Bo Ferm har på egen begäran avsagt sig fortsatt domarskap i domarkategori A. 
Han önskar fortsätta som B/A-domare. 
 
Huvudstyrelsen beslutar att Bo Ferm avauktoriseras som A-domare och fortsätter som B/A-do-
mare. 
 
 

INFORMATION 
 
§ 74 
Nya hemsidan  
Föredragande Marie Ahlqvist och Lars-Gunnar Lindén 
 

Nya hemsidan presenteras och förslaget är att lansera densamma i februari samt att byta webbho-
tellsleverantör. 
 
HS beslutar att 

- godkänna den nya hemsidan för publicering i februari, trots avsaknad av viss information 
- inte därefter uppdatera nuvarande hemsida   
- säga upp avtalet för webbhotell och mailhantering med Levonline för att gå in i nytt avtal 

med Total Medias webbhotellsleverantör. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 75 
Ersättning webmaster 
Föredragande Marie Ahlqvist 
 

Den nya hemsidan är i det närmaste färdig. Under hösten har vår webmaster haft svårt att få in 
material till nya hemsidan trots flera påminnelser. Detta har inneburit många extra timmars ar-
bete, liksom att material har hämtats från gamla sidan utan att ansvarig läst igenom, ändrat eller 
skickat in ersättningstext. Trots försening har webmastern tagit fram en hemsida som kan lanseras 
i februari. Webmastern har lagt ner mer än 100 timmar extra på att klara ut texterna och flytta 
dessa från gamla sidan till nya samt se till att länkar fungerar korrekt. 

HS beslutar att ersätta webmaster med ytterligare 15 000 kronor inkl. moms för nedlagd tid. 

 

§ 76 

Ny broschyr – rasbeskrivning 
Föredragande Marie Ahlqvist 
 

Förslag till ny broschyr som presenterar SSRKs raser har tagits fram samt ett budgetförslag med 
koppling till offertunderlag som tagits in för framtagning och tryck av ny broschyr. 

HS beslutar att godkänna budget och offert samt ge informationsansvarig i uppdrag att genomföra 
projektet ”Ny broschyr”. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 

§ 77 
Samarbetsavtal Royal Canin 
Föredragande Marie Ahlqvist 
 

Med anledning av förnyat avtal under 2019 -2020 med Royal Canin är det angeläget att alla i HS 
arbetar för att information om detta når ut i avdelningarna och att konsekvenserna blir mycket 
kännbara om vi inte håller oss till avtalet. Marie föreslår vissa åtgärder och förtydliganden inför 
kommande avtalsskrivning 

HS tackar för informationen. 
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§ 78 

SSRK varumärke 
Föredragande Marie Ahlqvist 

 
Ett förslag till tillägg för loggan under jubileumsåret har tagits fram. ”Tillägget” visas.  
 
HS beslutar att tillägget får användas under året. 
 
 
§ 79 
Övrigt information 
Föredragande Marie Ahlqvist 
 
Såväl montern vid Stockholms hundmässa som vid My dog har varit mycket lyckade med goda 
insatser från alla ideella krafter. Placeringen på Stockholms hundmässa och möjlighet till 
förevisning av begränsad apportering bidrog till större intresse från besökarna.  Artiklar om 
mässorna kommer i Apportören. 
 
Mer info och synpunkter från Marie: 

• SKK:s utställningstidning gör reportage om SSRK. 

• Information gavs till HS om annonsörer i Apportören under 2020 

• Texter i olika dokument inom olika verksamhetsområden bör ses över i syfte att 
ordalydelsen är likställig. 

• Ordval vid skrivning i protokollet. 
 
HS tackar för informationen och noterar synpunkterna. 
 
 
ÖVRIGT 
 
§ 80 
Nästa sammanträde 
Föredragande Lars RambergNästa styrelsemöte är den 17-18 april 2020 på Scandic Infra i Upplands 
Väsby (i samband med funktionärs/representantskapsmötena). 
 
HS beslutar, med anledning av detta, att ställa in styrelsemötet i maj. 
 
 
§ 81 
Beslut om vilka beslut som inte får tillkännages innan protokollet är justerat 
Föredragande Lars Ramberg 
 
HS beslutar att det inte finns några sådana beslut. 
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§ 82 
Mötet avslutas 
Lars avslutar mötet och tackar alla för ett väl genomfört möte. 
 
 
 
---------------------------- 
 


