Protokollssammandrag för huvudstyrelsens möte
2021-02-13—15
Plats:
Närvarande

Digitalt möte via Microsoft Teams
Caroline Hagström,
mötesordförande
Torbjörn Håkansson
Leif Hernefalk
Elsebeth Bergqvist
Bo Norling
Anna Londré
Berth Nilsson
Adjungerade:
Ann Ekberg
Anki Holmgren

Lars Ramberg
Eva von Celsing
Marie Ahlqvist
Sverker Haraldsson
Gunilla Lefwerth
Tommy Winberg

Följande ärenden hanterades och beslut togs
Under allmänna ärenden
•
•
•

Medlemsantal per 1 och 31 januari 2021.
SSRK hade 7 772 medlemmar den 1 januari. Detta är 720 färre än vid samma tid förra året. Den
31 januari hade medlemsantalet ökat med 11 personer.
Fysisk funktionärsträff 2021
Det är inte möjligt att genomföra funktionärsträffen fysiskt i april på grund av pandemin. HS
beslutar att en fysisk funktionärsträff, om smittläget tillåter, genomförs i november 2021.
Springer- och Cockerklubbens uppsägning av samarbetsavtal med JiS.
Rubricerade spanielklubbar har sagt upp avtalet med Jaktspaniels i Sverige (JiS) och SSRK. HS
beslutar att ge Caroline och Elsebeth i uppdrag att gå igenom konsekvenser av ett uppsagt avtal
med respektive klubb.

Under återremitterade ärenden
•
•

Särskilda regler för FB-R.
Ett förslag till reviderade regler för FB-R har tagits fram. HS beslutar att godkänna reglerna med
smärre justeringar av språklig karaktär.
Poängberäkning för bruksavelspris – retriever
Det inkomna förslaget har bearbetats ytterligare. HS beslutar att återremittera ärendet för att
bereda jaktkommittéerna möjlighet till genomlysning.

Under vice ordföranden
•

Disciplinärende
SSRK har fått in en anmälan ”Olämplig uppförande gällande person”. Styrelsen gör
bedömningen att personen i fråga har uppträtt olämpligt gentemot en domarekollega och
därmed brutit mot SKKs domaretiska regler. HS beslutar att tilldela personen en skriftlig erinran.
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Under funktionärsutbildning
•

Krav på utbildare för instruktörsutbildning.
Kraven på utbildare för blivande SSRK-instruktörer diskuteras. HS beslutar att
funktionärsutbildningskommittén tar fram förslag till ”krav” på utbildarna av våra instruktörer.

Under fullmäktige
•

•
•

•

•

•

Bokslut med förvaltningsberättelse för 2020
Året 2020 gav ett överskott på 382 186,08 kr. Detta föreslås disponeras genom avsättning av
100 000 kr vardera till kommande exteriördomarkonferens och jaktprovsdomarkonferens.
Resterande medel balanseras i ny räkning. HS beslutar enligt förslaget.
Medlemsavgifter 2022-2023
Torbjörn föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2022-2023. HS beslutar att föreslå
fullmäktige oförändrade medlemsavgifterna för 2022-2023.
Svar på motion från Västra avdelningen till fullmäktige
Västra avdelningen vill att WT ska bli en officiell tävlingsform. Leif har utarbetat ett förslag till
yttrande över motionen, som föreslås bifallas. HS beslutar i enlighet med Leifs förslag med
redaktionella ändringar.
Ett medlemskap
HS förordar ett fortsatt arbete utifrån framlagt förslag med syfte att fatta beslut om fortsatt
hantering på fullmäktige 2021. HS beslutar att uppdra åt Leif och Torbjörn förbereda en rapport
inför fullmäktige 2021 med förslag till beslut.
HS rapport angående Apportören som nättidning
Marie har tagit fram förslag till rapport angående uppdraget att utreda Apportören som
nättidning. HS beslutar att Marie får i uppdrag att på årets fullmäktige presentera det förslag till
lösning som nu tagits fram.
Fullmäktiges mötesform
På grund av rådande pandemiläge blir det nödvändigt att genomföra årets fullmäktige digitalt.
HS beslutar att årets fullmäktige ska genomföras digitalt den 29 maj 2021.

Under ekonomi
•

Avgift för FB-R från 2021 och framåt
I februari 2020 fattade HS beslutat att stamboksavgiften för övriga prov och utställningar ska
vara SKKs avgift + 20 kr per start. HS beslutar att startavgiften för FB-R ska
vara SKKs stamboksavgift + 65 kr per start. 110 kr i år.

Under exteriör
•

Vårens utställningar.
SKK har gjort bedömningen att länsklubbarna under första halvåret 2021 kommer att ha stora
problem med att kunna genomföra utställningar. SKK anger att Centralstyrelsens beslut inte
omfattar specialklubbarna. HS beslutar att SSRK ska följa SKKs beslut vad gäller vårens
utställningar.
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Under avel
•

Hemställan avseende registrering av resultat för röntgenundersökning av höft- och
armbågsleder.
Svenska Schnauzer-Pinscherklubben, Svenska Brukshundklubben och Svenska Stövarklubben har
för avsikt att tillsammans med SSRK begära att SKK reviderar rådande praxis rörande registrering
av röntgenresultat, så att röntgenresultat från EU-länder avseende exporterade valpar ska ingå i
den svenska indexberäkningen. HS beslutar att godkänna upprättad hemställan och ev.
kommande motioner med anledning därav.

Under ungdom
•
•

Lägesrapport inför Ungdoms-SM, WT och viltspår.
Västra avdelning är i full färd med att planera för ungdoms-SM i WT och viltspår. För att locka
fler startande finns möjlighet att sänka startavgiften inom befintlig budget.
Information kring kommande träningsträffar för ungdomar med spaniel och retriever.
Ungdomskommittén genomför tre träningsträffar för ungdomar med spaniel och retriever
under 2021

Under viltspår
•

Domarauktorisationer viltspår.
HS beslutar att tilldela två personer som fullgjort sin utbildning domarauktorisation för viltspår.

Under funktionsbeskrivning retriever
•

Ny informationsbroschyr FB-R.
Den nya broschyren om FB-R är nu klar och distribueras till berörda rasklubbar och avdelningar.

Under funktionsbeskrivning spaniel
•

Information till spanielklubbarna.
Brev har skickats ut för att informerat rasklubbar och avdelningar om arbetsläget för FB-S.

Under retrieverjakt
•
•

Riktlinjer WT samt Anvisningar A+B-prov samt WT.
Anvisningar för samtliga retrieverprovformer har uppdaterats. HS beslutar att godkänna
uppdaterade riktlinjer för WT samt anvisningar för A-prov, B-prov och WT.
Regler för ”hundförbudstiden”.
Respektive länsstyrelse har gett SKK en generell dispens att medge undantag från jaktlagens
regler under vissa förutsättningar. Hur dispensen ska hanteras finns avtalat mellan SKK och
SSRK. Leif föreslår att nuvarande regler förlängs att gälla tills vidare. HS beslutar att nuvarande
regler förlängs att gälla tills vidare.

Under spanieljakt
•

•

Domarauktorisation spanieljakt.
Till HS har inkommit från en domare Spanieljakt en egen begäran om avauktorisation
HS beslutar att avauktorisera domaren.
Nytt datum för spanieldomarkonferens.
Domarkonferensen tidigareläggs och hålls den 11 - 12/9 2021. HS beslutar att tidigarelägga
spanieldomarkonferensen en vecka till den 11 - 12/9 2021.

Under tollingjakt
•

Anvisningar för tollingjaktprov och praktiskt tollingjaktprov.
Tollingjaktkommittén har reviderat anvisningarna för tollingjaktprov. HS beslutar att fastställa
de reviderade anvisningarna.
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•

Utomhusprov i coronatid.
HS finner att det behövs förtydligande riktlinjer för våra aktiviteter under nuvarande
restriktioner. HS beslutar att Sverker i samråd med Berth utarbetar en gemensam formulering
som kan användas vid alla arrangemang.

Under information
•

Annonser.
Under 2020 avbröt ett par annonsörer pågående avtal på grund av pandemins påverkan på
ekonomin. Året 2021 börjar svagt och ny plan för annonsförsäljningen tas fram.

Under mångfald
•

SSRKs Mångfaldspolicy och hur den ska tillämpas.
Sverker har tillsammans med Marie tagit fram förslag till gemensam skrivning för våra aktiviteter
och anvisningar. HS beslutar att den framtagna texten ska användas i alla anvisningar.
Kommittéerna får i uppdrag att införa texten på lämpligt ställe i anvisningarna.

Vid pennan
Marie Ahlqvist
Informationsansvarig, huvudstyrelsen
Svenska spaniel och retrieverkluben
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