SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN

PROTOKOLL
2021-05-29
§§ 1–24

Protokoll fört vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens ordinarie
fullmäktigemöte den 29 maj 2021 via Zoom och VoteIT
Svenska Spaniel- och Retrieverklubbens, SSRK, ordförande Lars Ramberg
hälsade alla varmt välkomna till 2021 års Fullmäktige. Huvudstyrelsen, HS, hade in i det
längsta hoppats på ett fysiskt möte, men det satte pandemin stopp för. Lars Ramberg
fortsatte med att tacka avdelningar och rasklubbar för deras arbete under pandemin och
allt gott de gjort för att följa alla råd och rekommendationer. Pandemin har gjort att
SSRK sparat pengar och att ekonomin är god, men nu är det viktigt att blicka framåt för
att fortsätta SSRK:s viktiga arbete. Därefter förklarade han Fullmäktige, öppnat.
§1
Fastställande av röstlängden
Fredrik Bruno från Svenska Kennelklubbens föreningskommitté, SKK/FK, skötte
uppropet. Därefter fastställdes och justerades röstlängden till 58 röster fördelade på 25
medlemsorganisationer.
Röstlängden justeras under mötets gång om någon delegat tillkommer eller lämnar
mötet. För majoritetsbeslut krävs minst hälften av rösterna. Vid stadgeändringar krävs
¾-majoritet.
Efter uppropet gick Fredrik Bruno kort igenom hur den digitala plattformen Zoom
fungerar. Om någon deltagare vill reservera sig kan Zooms chatt användas. Rubriken ska
då vara ”Reservation”. Han informerade även om att VoteIT används vid omröstningar
som alla deltagare fått en länk till. VoteIT är ett system för att hålla beslutsmöten över
nätet där deltagarna bland annat kan följa dagordningen och rösta under mötets gång.
§2
Val av ordförande och vice ordförande för Fullmäktiges sammanträde
Fullmäktige beslutade att välja Thomas Uneholt till ordförande och Anette Lövgren till
vice ordförande enligt valberedningens förslag.
Thomas Uneholt tackade för förtroendet att få leda 2021 års FULLMÄKTIGE precis som
han gjorde 2019. Han fortsatte sedan med en önskan om ett givande och bra digitalt
möte där den digitala uppsträckta handen i Zoom hjälper honom att se vem som vill ha
ordet. Därefter presenterade han sig kort som 1:a vice ordförande i Svenska
Kennelklubbens centralstyrelse, ordförande i SKK:s domarkommitté och uppfödare av
irish soft coated wheaten terrier.
Ordföranden berättade att han kommer att använda sig av tekniken omvänd
acklamation under mötet. Omvänd acklamation innebär att enbart delegater som inte
håller med gör sin röst hörd.
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Anette Lövgren tackade för förtroendet att sitta som vice ordförande för mötet, något
hon även gjorde 2019. Hon berättade kort att hon har erfarenhet som ordförande inom
politiken.
§3
Huvudstyrelsens anmälan om protokollförare vid sammanträdet
Thomas Uneholt föredrog HS anmälan att utse Barbro Zetterberg som protokollförare
för FULLMÄKTIGE.
§4
Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med Fullmäktiges
ordförande ska justera protokollet
Delegaterna föreslog Annika Åkerman, Clumber Spaniel Klubben och Anna-Lena Wendt,
SSRK Västra som justerare men inte som rösträknare. Rösträkningen sköttes av Fredrik
Bruno, SKK, via VoteIT-systemet.
Fullmäktige beslutade att välja Annika Åkerman och Anna-Lena Wendt till justerare.
§5
Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat och person
(enligt § 7 mom. 6)
Fullmäktige beslutade att samtliga mötesdeltagare har närvaro- och yttranderätt.
Thomas Uneholt och Barbro Zetterberg tillhör inte SSRK-organisationen men har
närvaro- och yttranderätt i sina roller som ordförande respektive sekreterare.
§6
Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade
Lars Ramberg, SSRK:s ordförande, redogjorde för att inbjudan och kallelse till
FULLMÄKTIGE skett den 5 maj 2021.
Fullmäktige fann att kallelse skett enligt stadgarna, det vill säga minst tre veckor innan
Fullmäktige.
§7
Fastställande av dagordningen
Ordföranden ställde frågan om dagordningen kunde fastställas eller om det fanns förslag
till ändringar. Mötet hade inga förslag till ändringar.
Fullmäktige beslutade att fastställa dagordningen.
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§8
Föredragning av huvudstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balansoch resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor, rättelselista samt
revisorernas berättelse för 2019
Bo Norling, sekreterare i HS, gick igenom verksamhetsberättelsen för 2019 där han
särskilt lyfte fram att medlemsantalet glädjande nog ökade för första gången på länge.
Eva von Celsing, avels- och ungdomsansvarig i HS, redogjorde för hur avelskommittén
arbetat. Samarbetet har fungerat väl och möten har skett via mejl och digitalt.
Kommittén har informerat om olika ärenden i medlemstidningen Apportören.
SSSRK har 14 raser och 12 rasklubbar. Kommittén har stöttat och entusiasmerat
rasklubbarna i deras arbete med bland annat RAS som ska revideras vart femte år. I
huvudsak ligger alla väl till med RAS, med undantag av två klubbar som ligger lite efter i
sina revideringar. Arbetet med RAS pågår i dessa två klubbar.
Eva von Celsing tog även upp att kommittén har hanterat många dispensärenden. Som
exempel nämnde hon att en del hundar enbart är registrerade i Svenskt
Jakthundsregister, SJR. När ägarna sedan vill registrera sina hundar hos SKK blir det ett
dispensärende hos SSRK. För att dispensansökan ska godkännas krävs att hundarna
uppfyller samma krav som om de varit registrerade hos SKK från födseln.
Torbjörn Håkansson, kassör i HS, tog upp ett meddelande från chatten om ett fel i
verksamhetsberättelsen. I denna står att Morgon Hallgren är retrieverdomare, vilket är
fel. Morgan Hallgren är spanieldomare.
Ordföranden konstaterade att Fullmäktige inte hade några frågor eller synpunkter på
verksamhetsberättelsen för 2019. Därefter lämnade han över ordet till Torbjörn
Håkansson, HS, för den ekonomiska redovisningen.
Torbjörn Håkansson konstaterade att 2019 var ett bra år rent ekonomiskt. Det positiva
resultatet berodde bland annat på att pengar reserverats för dubbla kanslilokalhyror,
hyror som föreningen sedan slapp betala när den gamla lokalen fick en ny hyresgäst.
Han nämnde även att det finns ett skrivfel i verksamhetsberättelsen som är noterad i
årsmöteshandlingarna som en rättelse. Torbjörn Håkansson sammanfattade
redogörelsen med att det är viktigt att ha fokus på kostnaderna, eftersom intäkterna
gått ner så sakteliga under året.
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Ordföranden konstaterade att Fullmäktige inte hade några frågor eller synpunkter på
den ekonomiska redovisningen i verksamhetsberättelsen för 2019.
Ingen av revisorerna var på plats, varför ordföranden upplyste om att revisorerna
tillstyrkt att Fullmäktige fastställer resultat- och balansräkningen.
Fullmäktige beslutade att lägga 2019 års verksamhetsberättelsen med tillhörande
handlingar till handlingarna.
§9
Fastställande av balans- och resultaträkning för 2019 samt beslut om enligt
dessa uppkommen vinst eller förlust
Fullmäktige beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen för 2019 samt att
vinsten 206 269 kronor disponeras enligt huvudstyrelsens förslag nedan:
– Avsättning till SSRK:s kommande exteriördomarkonferenser (eget kapital) 100 000,00 kr
– Balanseras i ny räkning (eget kapital)
106 269,44 kr
§ 10
Föredragning av huvudstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med
balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt
revisorernas berättelse för 2020
Sekreterare Bo Norling konstaterade att 2020 varit ett onormalt år då pandemin
påverkat hela verksamheten. Antalet medlemmar har gått ner med över 700 personer.
Även om en liten del av verksamheten kom i gång framåt höstkanten påverkade det
medlemsantalet negativt. De enda verksamheter som rullade på rätt normalt var viltspår
och FB-R. Pandemin medförde även att varken funktionärsträffen eller
representantskapsmötet kunde genomföras. Allt detta gjorde att ekonomin blev bättre.
Även i 2020 års verksamhetsberättelse står det felaktigt att Morgan Hallgren är
retrieverdomare. Rätt uppgift är att han är spanieldomare.
Kassören Torbjörn Håkansson föredrog den ekonomiska redovisningen för 2020. Han
konstaterade att den inställda funktionärsträffen, det inställda representantskapsmötet
och att HS gick över till digitala möten gav ett överskott. Han nämnde även att SSRK fått
bidrag för att heltidspermittera Ann Ekberg på kansliet under en period.
Revisorerna tillstyrker att Fullmäktige fastställer resultat- och balansräkningen.
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Fullmäktige beslutade att lägga 2020 års verksamhetsberättelsen med
tillhörande handlingar till handlingarna.
§ 11
Fastställande av balans- och resultaträkning för 2020 samt beslut om enligt
dessa uppkommen vinst eller förlust
Fullmäktige beslutade att fastställa balans – och resultaträkningen för 2020 samt att
vinsten 367 989,08 kronor disponeras enligt huvudstyrelsens förslag nedan:
– Avsättning till SSRK:s kommande exteriördomarkonferenser (eget kapital) 100 000,00 kr
– Avsättning till SSRK:s kommande jaktprovdomarkonferenser (eget kapital) 100 000,00 kr
– Balanseras i ny räkning (eget kapital)
167 989,08 kr
Mötet ajournerades klockan 10.50.
Mötet återupptogs klockan 11.10.
Röstlängden justerades till 58 röster, samma antal röster som tidigare.
§ 12
Huvudstyrelsens rapporter om och eventuella förslag till beslut avseende de
uppdrag föregående Fullmäktige givit huvudstyrelsen
12.1 Utredning Ett medlemskap
Leif Hernefalk, jaktprovsansvarig i HS, föredrog HS rapport om hur Ett medlemskap ska
kunna genomföras. Förutom Leif Hernefalk har även Torbjörn Håkansson varit med om
att ta fram rapporten. Presentationen gjordes via Powerpoint där Leif Hernefalk gav en
kort bakgrund till rapporten.
Diskussionen om ett medlemskap har pågått under tre decennier och det finns ett
principbeslut att SSRK ska verka för ett medlemskap. Medlemsantalet sjunker både hos
SSRK och rent generellt, men om SSRK går samman blir klubben starkare. Det behövs
inga fler utredningar utan nu är det dags att handla. Presentationen mynnade ut i att HS
föreslår Fullmäktige att anta följande fyra punkter:
1. Uppdra åt SSRK:s huvudstyrelse att – inom ramen för nuvarande medlemssystem
eller inom ramen för ett nytt – se till att det är möjligt att hantera medlemskap i
avdelningar och i en eller flera rasklubbar för enskilda medlemmar eller
familjemedlemmar senast vid utgången av 2022.
2. SSRK ska senast vid utgången av 2022 erbjuda samtliga rasklubbar en hantering av
medlemsregistret för rasklubben i ett centralt medlemssystem hos SSRK.
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3. Senast från 2023 erbjuda ett rabatterat medlemskap till samtliga medlemmar som
väljer att vara medlem i en av SSRK:s avdelningar och i minst en av SSRK:s
rasklubbar. Rabatten ges till huvudmedlemmen i familjen.
4. Skapa en rekryteringsgrupp med uppgift att skapa aktiviteter för att erbjuda ett
Attraktivt medlemskap.
Nu följde en livlig diskussion från mötesdeltagarna där Lena Torstensson, welsh springer
spaniel, undrade vad förslaget innebar rent konkret för rasklubbarna. Leif Hernefalk
svarade att det handlar om att samla resurserna på ett ställe, vilket gör det lättare att
administrera hela organisationens medlemshantering. Torbjörn Håkansson tillade att
den enskilda rasklubben bara står för de egna medlemmarnas kostnader och att HS
centralt tar de initiala kostnaderna. Förhoppningsvis blir det inga merkostnader utan på
sikt ett tillskott till rasklubbar och avdelningar när kostnaden för medlemshanteringen
minskar. På längre sikt bör kostnaden för medlemshanteringen dessutom minska i hela
organisationen då överskottet antingen kan användas i verksamheten eller till att minska
medlemsavgiften. Avslutningsvis betonade Torbjörn Håkansson att förslaget bara är ett
första steg mot ett medlemskap.
Pehr Söderman från Östra tackade för ett bra jobb av HS på Östras tidigare lagda
motion. Han poängterade att rapporten är ett jättebra första steg för en fråga som legat
som en våt filt över organisationen. Pehr Södermans enda invändning var att agility
nämns i rapporten och att det inte är en verksamhet som ligger inom SSRK vad han vet. I
stället menade han att det är bättre att fokusera på det SSRK:s raser är till för, nämligen
att stöta och apportera. Han avslutade med att säga rapporten är ett jättebra steg
framåt.
Mats Viker från Tollarklubben yrkade avslag på Östras motion redan 2019. Han var bland
annat kritisk till att rapporten tagits fram sent och inte öppet i samarbete med
avdelningar och rasklubbar. Tiden för att hinna ta ställning till rapporten var bara 24
dagar, vilket är alldeles för kort tid för att hinna göra medlemmarna delaktiga. Vidare
ansåg han att rapporten var luddig, rörig, svår att förstå och att det inte går att få grepp
om de långsiktiga effekterna av förslaget. I stället ansåg Mats Viker att det är viktigare
att diskutera behovet att vara medlem i organisationen. Sammantaget yrkade han i
första hand på avslag i rapportens alla delar. I andra hand yrkade han att HS får i
uppdrag att fortsätta bereda ärendet och ta fram en handlingsplan till nästa Fullmäktige,
men att det ska ske med delaktighet, öppenhet och transparens tillsammans med
avdelningar och rasklubbar.
Torbjörn Håkansson, HS, höll med om att rapporten tagits fram sent och bad om ursäkt
för det. När det gällde Pehr Södermans invändning om att agility finns med i rapporten
är orsaken att den aktiviteten erbjuds i en del rasklubbar.
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Maria Esbjörnsson Laktatos, flatcoated retriever, ansåg att förslaget inte är realistiskt
och yrkade avslag. Anita Ohlson, golden retriever, höll med Mats Viker och Maria
Esbjörnsson Laktatos. Hon befarade att klubben kommer att förlora massor med
medlemmar och att förslaget inte är realistiskt. Hon avslutade med att yrka avslag med
samma motivering som Mats Viker och Maria Esbjörnsson Lakatos.
Även Lena Lind Carlsson, engelsk springer spaniel, yrkade avslag liksom Annie Linderson,
amerikansk cocker spaniel, Annika Åkerman, clumber spaniel , Ingrid Olsson, cocker
spaniel, Maria Widen, field spaniel och Titti Eriksson, curly coated retriever.
Margareta Stigson, SSRK Västra, ansåg att HS gjort ett bra arbete, men ville veta lite mer
om tankarna med en rekryteringsgrupp. Leif Hernefalk, HS, meddelande att det finns
cirka 100 000 registrerade hundar inom SSRK:s raser men att bara cirka 20 procent är
anslutna till SSRK-organisationen. Det betyder att det finns många hundägare att
rekrytera som medlemmar, men att det behövs ett samordnat arbete för att lyckas. Här
skulle en rekryteringsgrupp kunna vara en del av lösningen för att öka medlemsantalet.
Mats Viker, tollarklubben, undrade om förslaget bara gällde hanteringen av
medlemsregistret eller hela medlemshanteringen. Torbjörn Håkansson, HS, replikerade
att det handlar om hela medlemshanteringen som bör ligga på ett enda ställe för att inte
orsaka merkostnader.
Pehr Söderman, Östra, uttryckte sin förvåning över Anita Ohlsons påstående att
förslaget skulle ge ökade kostnader för rasklubbarna. Anita Ohlson, golden retriever,
replikerade att förslaget i steg 2 innebär en form av tvångsanslutning av medlemmar
som hon tolkar förslaget och menade att det i stället är rimligt att ge människor
valfrihet.
Torbjörn Håkansson, HS, betonade att dagens diskussion endast gäller steg 1 som är ett
erbjudande. Steg 2 innebär medlemskap i en avdelning och minst i en rasklubb. Men där
är vi inte i dag. Steg 2 ligger på framtida Fullmäktige att ta ställning till, eftersom det
bland annat kräver stadgeändringar. Han uppskattade tidsperspektivet till mellan sex
och tio år innan alla steg är genomförda till ett medlemskap. Erbjudandet i steg 1
innebär visserligen en liten ökad kostnad för den som bara är med i en rasklubb, men å
andra sidan får medlemmen Apportören.
Den livliga diskussionen fortsatte med inlägg från bland annat Maria Esbjörnsson
Lakatos, flatcoated retriever, som undrade vilket mervärde ett medlemskap ger jämfört
med dagens system . Torbjörn Augustinsson, SSRK Östra, ansåg att förslaget är mycket
väl genomtänkt och bra och att det nu är dags att gå vidare med Ett medlemskap.
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Till slut satte ordföranden punkt för diskussionen för att rösta i VoteIT om förslaget Ett
medlemskap. Med hjälp av Fredrik Bruno, SKK, delades de olika yrkandena upp i sex
delar med följande yrkanden och resultat:
Yrkande 1
Medlemsförslag om återremiss med ökad öppenhet, delaktighet och transparens.
Resultat för förslag om återremiss
Avslag.
Fullmäktige beslutade att gå vidare i VoteIT med övriga yrkanden och valde att först
börja med HS förslag 1 och 4.
HS yrkanden, förslag 1 och 4
HS förslag 1: Uppdra åt SSRK:s huvudstyrelse att – inom ramen för nuvarande
medlemssystem eller inom ramen för ett nytt – se till att det är möjligt att hantera
medlemskap i avdelningar och i en eller flera rasklubbar för enskilda medlemmar eller
familjemedlemmar senast vid utgången av 2022.
HS förslag 4: Skapa en rekryteringsgrupp med uppgift att skapa aktiviteter för att
erbjuda ett Attraktivt medlemskap.
Resultat för yrkandena 1 och 4
Bifall.
Fullmäktige beslutade att gå vidare i VoteIT med att ta ställning till HS yrkande 2 och 3.
HS yrkanden, förslag 2 och 3
HS förslag 2: SSRK ska senast vid utgången av 2022 erbjuda samtliga rasklubbar en
hantering av medlemsregistret för rasklubben i ett centralt medlemssystem hos SSRK.
HS förslag 3: Senast från 2023 erbjuda ett rabatterat medlemskap till samtliga
medlemmar som väljer att vara medlem i en av SSRK:s avdelningar och i minst en av
SSRK:s rasklubbar. Rabatten ges till huvudmedlemmen i familjen.
Resultat för yrkandena 2 och 3
Bifall.
Fullmäktige beslutade att avsluta röstningen med följande medlemsförslag från
Tollarklubben:
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Yrkande Tollarklubben
Medlemsförslag att SSRK HS med bred förankring i rasklubbar och avdelningar arbetar
fram en handlingsplan senast till Fullmäktige 2023 om hur SSRK centralt, SSRK:s
avdelningar samt SSRK:s rasklubbar tillsammans och var för sig kan skapa incitament för
att hundägare till organisationens raser ska vara medlemmar i organisationens olika
delar.
Resultat för medlemsförslaget
Bifall.
Fullmäktige beslutade att godkänna HS fyra förslag om Ett medlemskap samt
Tollarklubbens tilläggsyrkande.
Åtta rasklubbar reserverade sig mot beslutet: Nova Scotia Duck Tolling
Retrieverklubben, Golden retrieverklubben, , Cocker Spanielklubben, ACC Amerikansk
Cocker Cirkel, Springerklubben, Flatcoated retrieverklubben, Field Spaniel Klubben, Curly
Coated Retrieverklubben (bilagorna 1–3).
12.2 Utredning Apportören som nättidning
Marie Ahlqvist, informationsansvarig HS, föredrog HS uppdrag från Fullmäktige 2019 om
att utreda frågan om Apportören som nättidning. Via en Powerpointpresentation
informerade hon först om den svenska befolkningens medievanor. Av denna framgick
bland annat att två av tre läste en dagstidning en genomsnittlig dag där det digitala
läsandet dominerade. Vidare att pandemin har ändrat svenska folkets medievanor.
Marie Ahlqvist informerade om att det krävs utgivningsbevis för en nättidning. Hon
informerade även om vad som gäller i övrigt för att publicera en tidning på nätet.
Dessutom presenterade hon ett förslag till budget för nättidningen samt de ekonomiska
konsekvenserna. När det gäller de ekonomiska konsekvenserna kommer kostnaden för
papperstidningen att minska i takt med att fler medlemmar väljer nättidningen.
Fullmäktige fick även ett smakprov på hur nättidningen kan komma att se ut.
Pehr Söderman, SSRK Östra, ansåg att förslaget är ett jättespännande projekt men
undrade varför nättidningen bara skulle vara tillgänglig för medlemmar. Tidningen kan
nämligen vara inkörsporten till ett nytt medlemskap, ansåg han. Dessutom undrade han
om medlemmen måste välja antingen pappers- eller nättidningen. Han frågade även om
det är tänkt att en medlem får sänkt medlemsavgift om personen väljer nättidningen.
Slutligen undrade han hur långt tillbaka i tiden den digitala tidningen kan läsas på nätet.
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Marie Ahlqvist, HS, svarade att nättidningen inte får säljas utan att det blir
skattekonsekvenser för SSRK., något SSRK inte vill. Vidare svarade hon att en medlem
kan välja antingen pappers- eller nättidningen men att alla kan läsa tidningen på nätet.
Skillnaden är att den som väljer enbart nättidningen inte får den hemskickad som
papperstidning. På frågan om sänkt medlemsavgift vid val av nättidningen blev svaret att
det inte är aktuellt att sänka medlemsavgiften, men att det kan bli en fråga för gruppen
Ett medlemskap. När det gäller hur långt tillbaka i tiden nättidningen ska vara läsbar är
gränsen satt till fem år i offerten, men att det kanske går att lägga till ytterligare tid
bakåt till en extra kostnad.
Maria Cedersmyg, SSRK Småland, undrade om tanken är att köpa möjligheten att spara
tidningen digitalt längre än fem år. Margareta Hägglund, SSRK Östra, tog upp att det
behövs ett tilläggsyrkande om ett historiskt arkiv äldre än fem år. Ann Ekberg, kansliet,
upplyste att papperstidningen finns sparad på kansliet sedan 2013. Tidigare år finns
sparade i Riksarkivet. Torbjörn Håkansson, HS, tog upp att tidningen kanske finns sparad
som pdf så länge nuvarande redaktören ansvarat för tidningen.
Ordföranden konstaterade att det fanns två yrkanden att ta ställning till enligt följande:
Yrkande 1 handlade om att rösta om att genomföra projektet Apportören som
nättidning under åren 2021–2022 samt godkänna de ökade initiala kostnaderna enligt
budgetförslaget.
Yrkande 2 handlade om medlemsförslaget att samtliga tidningar som finns digitalt också
ska publiceras i ett digitalt arkiv tillgängligt för medlemmarna samt att godkänna den
ökade kostnaden för detta. Mötet biföll båda yrkandena.
Fullmäktige beslutade att godkänna HS förslag om Apportören som nättidning samt
medlemsyrkandet om ett historiskt digitalt arkiv för nättidningen med därtill ökade
kostnader.
§ 13
Beslut om ansvarsfrihet för huvudstyrelsen 2019 och 2020
Fullmäktige beslutade enhälligt att bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för åren 2019
och 2020.
Mötet ajournerades klockan 13.00.
Mötet återupptogs klockan 13.45.
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Röstlängden justerades till 58 röster.

§ 14
Presentation av och beslut om huvudstyrelsens förslag till
14 a) Verksamhetsplan och rambudget för 2021–2023
Eftersom mötet kunnat läsa handlingarna innan mötet lämnade ordföranden ordet fritt.
Torbjörn Augustinsson, SSRK Östra, tog upp frågan om avdelningar och rasklubbar inom
SSRK ska jobba med eftersöksliknande spår inom viltspårverksamheten som är ett slags
elitspår enligt hans uppfattning. Han tog även upp att det finns ett tidigare
fullmäktigebeslut om att SSRK inte ska jobba med den typen av prov.
Caroline Hagström, viltspåransvarig i HS, svarade att de nya viltspårreglerna har varit ute
på remiss från SKK där alla remissinstanser kunnat yttra sig. Målet och syftet med
viltspårreglerna är att få fram eftersöksekipage, ett syfte som SSRK inte lever upp till
med dagens krav. Därför behövs ett mer avancerat prov som efterliknar eftersök.
Bitte Sjöblom, valberedningen, tog upp ett fel i verksamhetsplanen på sidan 32
under rubriken ”Jakthunddomare retriever”. Hon påpekade att Workingtestdomare inte
är jaktprovsdomare. Leif Hernefalk, HS, höll med om att det är oklart skrivet och att
Working Test inte är ett jaktprov.
Maria Cedersmyg, SSRK Småland, tog upp bristen på provplatser rent allmänt, vilket
utlöste en diskussion där flera personer yttrade sig. Roger Westerman, SSRK Östra, var
en av dem. Han jämförde de svenska proven med de danska, medan Mats Viker,
Tollarklubben, ansåg att det saknas en strategi för att öka antalet prov. Sverker
Haraldsson, HS, tog upp att det behövs fler utbildade provledare. Leif Hernefalk, HS,
ansåg att antalet prov bygger på vad avdelningar och rasklubbar bestämmer. Berth
Nilsson, HS, underströk att det är avdelningar och rasklubbar som har ansvaret att få till
fler prov.
Ordföranden avrundade diskussionen genom att ställa frågan om verksamhetsplanen för
2021–2023 kunde godkännas.
Fullmäktige beslutade att fastställa verksamhetsplanen för 2021–2023.
Därefter föredrog Torbjörn Håkansson, HS, förslaget till rambudget för 2021–2023.
Fullmäktige beslutade att fastställa rambudgeten för 2021–2023.
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14 b) Medlemsavgifter
Torbjörn Håkansson, HS, föredrog att det inte fanns några förslag till ändringar av
medlemsavgifterna utan att samma avgifter som tidigare bör gälla.
Fullmäktige beslutade att samma medlemsavgifter ska gälla som för tidigare år.
14 c) Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer
Torbjörn Håkansson, HS, föredrog HS förslag till reseersättningar för 2022–2023.
Fullmäktige beslutade att fastställa huvudstyrelsens förslag om villkor för
reseersättningar för 2022–2023.
14 d) Huvudstyrelsens förslag till val av hedersmedlem
Lars Ramberg, HS, föredrog styrelsens förslag till hedersmedlem i SSRK. Personen som
föreslogs har en mycket diger och imponerande meritlista som Lars Ramberg räknade
upp i form av ett slags cv innan han avslöjade namnet, nämligen Marita Björling.
Fullmäktige beslutade enhälligt att anta Marita Björling som hedersmedlem i SSRK.
Beslutet följdes av en stor digital applåd.
14 e) Spanieljaktprovsregler 2023–2026
Elsebeth Bergqvist, HS, föredrog några kompletteringar i jaktprovsreglerna för spaniel
2023–2026 som gjorts. Hon presenterade kompletteringar via en
Powerpointpresentation. En komplettering handlar om att det nu krävs ett svenskt
statligt jaktkort för att delta på fältprov. En annan komplettering handlar om att sussex
spaniel kan ge skall under prov. Dessutom har klassindelningen vid SM förtydligad liksom
reglerna för lottning. Därutöver kan rasklubbarna arrangera NBP-A och B, medan övriga
prov arrangeras av avdelningarna.
Fullmäktige beslutade att fastställa reglerna för spanieljaktprov 2023–2026.
§ 15
Val av ordförande och vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter
i huvudstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
(enligt stadgarna § 9)
Bitte Sjöblom, sammankallande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag. Hon
tackade även Lars Ramberg för hans tid som ordförande.
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Fullmäktige beslutade enhälligt om följande val samt ordningsföljden för
suppleanternas tjänstgöring:
Ordförande och vice ordförande
– Caroline Hagström, ordförande på 2 år (nyval)
– Torbjörn Håkansson, vice ordförande på 4 år (nyval)
Ordinarie ledamöter
– Annika Åkerman, ledamot på 4 år (nyval)
– Christer Frisk, ledamot på 4 år (nyval)
– Petra Johansson, ledamot på 4 år (nyval)
– Maria Köhlström, ledamot på 2 år (fyllnadsval)
– Håkan Dahlin, ledamot på 2 år (fyllnadsval)
Suppleanter
1. Kerstin Abbing, ledamot på 2 år (nyval)
2. Anna Londré, ledamot på 2 år (omval)
3. Gunilla Lefwerth, ledamot på 2 år (omval)
4. Berth Nilsson, ledamot på 2 år (omval)
§ 16
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enligt stadgarna § 10)
Marita Björling föredrog valberedningens förslag till revisorer och suppleanter.
Fullmäktige beslutade enhälligt att välja följande personer till revisorer och revisorssuppleanter
enligt valberedningens förslag:
– Tommy Winberg, ordinarie ledamot på 2 år (omval)
– Sara Wallinder (PwC), ordinarie ledamot på 2 år (omval)
– Jörgen Norrblom, suppleant på 2 år (omval)
– Maria Wigenfeldt (PwC), suppleant på två år (omval)
§ 17
Val av valberedning (enligt stadgarna § 11)
Bitte Sjöblom, sammankallande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag till
valberedning som de fått i uppdrag av SSRK:s ordförande att förbereda inför Fullmäktige.
Fullmäktige beslutade enhälligt att utse följande valberedning:
– Marie Ahlqvist, sammankallande på 2 år (nyval)
– Elsebeth Stoltz Bergqvist, ledamot 4 år (nyval)
– Pia Nordin, ledamot 2 år (fyllnadsval)
– Roger Westerman, suppleant på 2 år (nyval)
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§ 18
Beslut om omedelbar justering av punkterna 15, 16 och 17
Fullmäktige beslutade att förklara punkterna 15, 16 och 17 som omedelbart justerade
(bilaga 4).
Mötet ajournerades klockan 14.50.
Mötet återupptogs klockan 15.05.
Röstlängden justerades till 57 röster.
§ 19
Proposition nr 1
Stadgeändring hedersmedlem – från 2019
Lars Ramberg, HS, föredrog propositionen om kompletterande stadgetext för
hedersmedlem om att kunna ta tillbaka ett hedersmedlemskap. Propositionen fick enkel
majoritet vid 2019 års Fullmäktige. Vid stadgeändring krävs kvalificerad majoritet, varför
Fullmäktige nu behöver ta ställning till propositionen igen.
Fullmäktige beslutade att godkänna propositionen om stadgeändring för
hedersmedlem.
§ 20
Proposition nr 2
Stadgeändring SSRK:s huvudstadga samt typstadgar SSRK:s rasklubbar
Torbjörn Håkansson, HS, föredrog förslaget till ändringar i SSRK:s huvudstadga samt
ändringar i typstadgarna för rasklubb inom SSRK. Bakgrunden till förslaget är att
förtydliga att SSRK arbetar för rashundar. I stadgarna står nämligen oftast bara hunden
som HS nu föreslår ska ändras till rashund på relevanta ställen.
Anita Ohlson, goldenklubben, undrade över kopplingen mellan förslag till typstadgar
som SKK arbetar med och SSRK:s förslag. Fredrik Bruno, SKK, berättade om
arbetsgången för typstadgar hos SKK. Torbjörn Håkansson, HS, svarade att HS är
medvetna om SKK:s arbete och att SKK ska fastställa typstadgarna. Anita Ohlson yrkade
avslag på propositionen i väntan på SKK:s beslut. Även Maria Esbjörnsson Lakatos,
flatklubben, yrkade avslag.
Ordföranden informerade om att det krävs kvalificerad majoritet för att propositionen
ska kunna antas, det vill säga ¾ av rösterna.
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Fullmäktige beslutade att anta förslaget med enkel majoritet. Eftersom det krävs
kvalificerad majoritet för stadgeändringar måste förslaget tas upp igen på 2023 års
Fullmäktige för att kunna genomföras.
§ 21
Motion nr 1
Motion avseende officiellt Working Test, WT, för retriever
Leif Hernefalk, HS, föredrog motionen från SSRK Västra med hjälp av en
Powerpointpresentation. Av presentationen framgick att tanken att göra WT officiell har
varit aktuell under ett antal år och vid flera tidigare fullmäktigemöten. Vidare att WT i dag
är SSRK:s största enskilda aktivitet liksom att WT-domarna är inkluderade i den nya
utbildningsplanen. Nu behövs nya regler och anvisningar för att höja nivån och ge
aktiviteten en mer jaktlig prägel.
Leif Hernefalk berättade även att WT är en officiell tävlingsform i bland annat Norden. Våra
grannländer anser att WT ger bättre lydnad och en ökad kvalitet rent jaktmässigt. Man ser
inte heller någon negativ påverkan på avel eller annan verksamhet. Om motionen antas
behöver anmälningssystemet förbättras. SSRK:s konkurrenskraft bör öka internationellt
med ett officiellt WT samtidigt som de ekonomiska konsekvenserna blir små. Leif Hernefalk
betonade att motionen inte innebär att de inofficiella WT-proven försvinner. utan det
kommer att finnas samma möjligheter som i dag att anordna sådana prov.
Sammanfattningsvis yrkar HS bifall till motionen om att Workingtest för retriever blir en
officiell stambokförd tävlingsform och att HS får i uppdrag att ta fram ett format för
officiella stambokförda Workingtest.
Ordföranden lämnade ordet fritt som följdes av en livlig diskussion där Anna-Lena Wendt,
SSRK Västra, inledde med att understryka att de inofficiella WT-proven kommer att finnas
kvar, vilket även Margareta Stigson, SSRK Västra, betonade. Per-Anders Norling, SSRK
Södra, tog upp att WT bara är en tävlingsform för retriever, vilket kan vara bra att komma
ihåg i samband med omröstningen. Han ansåg också att förslaget gynnar enbart de
medlemmar som tävlar. Maria Cedersmyg, SSRK Småland, befarade att ett officiellt WT
skulle påverka aveln negativt. Pehr Söderman, SSRK Östra, har länge sett fram mot WT som
en officiell tävlingsform. Bengt Odenmark, SSRK Östra, underströk medlemsnyttan med ett
officiellt prov som stambokförs och yrkade bifall till motionen. Eddie Nilsson, SSRK Västra,
ansåg att officiella WT-prov som uppfödare kan använda som pr i sin verksamhet är en
bättre kvalitetsstämpel än inofficiella WT-prov.
Ordföranden avslutade diskussionen för att gå till omröstning.
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Fullmäktige beslutade att bifalla motionen från SSRK Västra enligt huvudstyrelsens
yrkanden som innebär att Workingtest för retriever blir en officiell stambokförd
tävlingsform och att HS får i uppdrag att ta fram ett format för officiella stambokförda
Workingtest.
§ 22
Utmärkelser och avtackningar
a) SSRK:s förtjänsttecken
Lars Ramberg delade ut SSRK:s förtjänsttecken i silver till Lars Inge Kvist för hans hängivna
arbete med viltspår och hans omfattande arbete med att registrera alla prov.
b) Jägarnas VP
Lars Ramberg delade ut Jägarnas VP till Morgan Hallgren som är en riktig eldsjäl och klippa
för SSRK Gotland. Han är väl värd att få Jägarnas vandringspris.
c) Avtackning – avgående ledamöter
Lars Ramberg vände sig slutligen till sina avgående kollegor i HS för att tacka dem en och en
för deras förtjänstfulla arbete, en uppgift som han ansåg är en trevlig men samtidigt lite
sorgesam uppgift.
Marie Ahlqvist
Marie, du har hjälpt SSRK länge med att strukturera vår information. Du har sett till att vi
fått en ny hemsida, du har varit mycket aktiv när det gäller Facebook och haft stort
inflytande på Apportören. Jag har känt dig i många år och det har alltid varit trevligt att
samarbeta med dig. Den som kommer efter dig får ta över ett bra förarbete. Stort tack för
ditt goda arbete.
Eva von Celsing
Eva, du har varit en klippa med din kunskap och ditt trevliga sätt. Du har också varit en
tillgång i avelsfrågor. Du har även gjort ett bra arbete när det gäller våra ungdomsfrågor.
Och tack vare din diplomatiska förmåga hittade vi en jättebra lösning på ett specifikt
problemärende hos SKK. För allt detta förtjänar du respekt och ett stort tack.
Elsebeth Bergqvist
Elsebeth, du har tillfört danskt trevligt sällskap i HS-arbetet. Det var roligt att upptäcka att vi
också har gemensamma beröringspunkter i Danmark på orten där du är född och orten där
jag jagat. Du har gett många infallsvinklar när det gäller jakt och det har varit väldigt roligt
att jobba tillsammans med dig. Stort tack för ditt arbete.
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Bo Norling
Bo, du har varit med i styrelsen i två år men nu har du valt att gå tillbaka till din
moderklubb, Jag säger som Povel Ramel att ”underbart är kort”. Vi har känt varandra i
många år men aldrig jobbat ihop. Det har varit fantastiskt och du har levererat
välformulerade protokoll snabbt och fint. Tack för ditt fina arbete.
Annkristin Holmgren
Annkristin, du är en sådan människa som man önskar att det fanns många av. Du ringde och
erbjöd dig att vara exteriöransvarig när vi behövde hjälp som mest i HS efter ett en ledamot
slutat. Tyvärr har vi aldrig träffats på grund av pandemin, men jag vill tacka dig så mycket
för du är en fantastisk person som anmälde dig frivilligt.
Lars avrundade avtackningen med att säga att normalt tackar man av med blommor, men
det går inte digitalt. I stället är han övertygad om att den nya styrelsen kommer se till att
alla blir avtackade för sina insatser. Han tackade också de ledamöter som sitter kvar i
styrelsen för ett gott samarbete. Därefter vände han sig till Caroline Hagström och sade att
han är övertygad om att det kommer att gå bra med henne som ny ordförande i SSRK.
Slutligen vände Lars Ramberg sig till Ann Ekberg på kansliet och undrade vad SSRK skulle
göra utan henne. Ann Ekberg är så bra att han till och med har anställt henne två gånger. Så
stanna kvar i klubben så blir det jättebra, blev hans uppmaning. Därefter tackade Lars
Ramberg för sig och önskade SSRK och alla lycka till.
Ordföranden tackade Lars Ramberg och konstaterade att det kom massor med digitala
applåder till hans ära.
§ 23
Övriga frågor
Ordföranden noterade en fråga från cockerspanielklubben om det kommer att bildas en ny
referensgrupp för spanielraser efter att kommittén för spanieljakt avvecklades för fyra år
sedan. Elsebeth Bergqvist, HS, svarade att det inte funnits något samarbete under de fyra år
som gått. Hon ansåg att det var den nya styrelsen som nu behövde ta ställning till frågan.
Caroline Hagström, HS, lovade att den nya styrelsen tar med sig frågan när de konstituerar
sig.
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§ 24
Sammanträdes avslutande
Mötesordföranden Thomas Uneholt summerade dagen med att det varit en trevlig dag, att
det är fantastiskt vilka steg som tagits i den digitala världen, flera år framåt med alla nya
system som fungerat bra. Han sade också att det alltid är roligt att träffa SSRK och han
hoppades att alla känt att de fått komma till tals. Slutligen önskade han den nya styrelsen
lycka till i arbetet för SSRK.
Caroline Hagström, tillträdande ordförande, inledde med att konstatera att mötet gått bra.
Hon fortsatte med att tacka Fredrik Bruno från SKK som stått för det tekniska på ett mycket
bra sätt samt alla delegater. Hon tackade också mötesordföranden Thomas Uneholt och
vice mötesordföranden Anette Lövgren för ett väl genomfört arbete samt sekreteraren
Barbro Zetterberg som har det största jobbet kvar att skriva protokollet. Dessutom tackade
hon för förtroendet att leda SSRK under två år framåt tillsammans med styrelsen. Hon
tackade även valberedningen för deras arbete att hitta ledamöter till alla poster.
Därefter övergick Caroline Hagström till att tacka de avgående styrelseledamöterna Eva von
Celsing, Marie Ahlqvist, Elsebeth Bergqvist och Bo Norling för deras kunnande, engagemang
och bidrag. Det gjorde hon med orden att de alla varit guld värda för HS och SSRK. Sedan
var det dags att avtacka Lars Ramberg, avgående ordförande för SSRK med följande ord:
”Lars, du har lett styrelsen och föreningen med ett stort kunnande, mjukt, väldigt bestämt,
framåt. Du har sett till att våra ibland livliga debatter hamnat där de ska och fört oss tillbaka
till fokus. Jag med flera har lärt oss otroligt mycket av dig och jag hoppas och jag lovar att
din vishet och ditt nätverk ska föra oss vidare. Tack för att du har funnits där när det blåst
kallt och tack för att du funnits när det varit varmt. Från djupet av mitt hjärta – och jag kan
nog få med mig en del andra också – stort, stort tack. Jag hade verkligen velat överlämna
något fysiskt nu och fått krama om dig, men det går ju inte. Men jag hoppas vi kan göra det
framöver.”
Caroline Hagström avslutade 2021 års Fullmäktige med att önska alla rasklubbar och
avdelningar lycka till med orden: ”Tillsammans går vi framåt. Håll i och håll ut, så hörs och
ses vi snart.”
Protokollförare

Mötesordförande

………………………………………………………
Barbro Zetterberg

………………………………………………………………
Thomas Uneholt
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Vice mötesordförande
……………………………………………………..
Anette Löfgren

Protokolljusterare

Protokolljusterare

……………………………………………………..
Annika Åkerman

………………………………………………………………
Anna-Lena Wendt
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Till
SSRKs Fullmäktige 2021
Reservation beslut punkt nr 12.1, Ett medlemskap
Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben, vid SSRKs Fullmäktige 2021 reserverar sig
mot SSRKs Fullmäktiges beslut enligt mycket sent utskickat material avseende Attsatserna 1-3.
Arbetet med detta uppdrag har utförts utan någon som helts öppenhet, transparens eller
delaktighet. Någon arbetsgrupp synes inte heller ha utsetts.
Resultatet av HS arbete offentliggjordes först 24 dagar före detta fullmäktige, vilket
inneburit att det inte funnits en rimlig möjlighet för att ordentligt bereda, analysera,
diskutera eller förankra förslaget bland, i vårt fall rasklubbens styrelse och medlemmar.
Förslaget som sådant är dessutom synnerligen luddigt och ofullständigt, och det är
mycket svårt att göra en vettig analys av vad det innebär. Vi förstår inte innehållet och
vad det egentligen innebär.
Vi anser att det är helt felaktigt att fatta beslut om en så viktig fråga med så ofullständigt
beslutsunderlag som dessutom inte heller kunnat beredas på ett vederbörligt och
demokratiskt vis.
För Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben 2021-05-29
Mats Viker
Ordförande

Gunliz Bengtsson
Ledamot

Bilaga 2. SSRKs Fullmäktige 2021-05-29
Till
SSRKs Fullmäktige 2021
Reservation beslut punkt nr 12.1, Ett medlemskap
Golden retrieverklubben, vid SSRKs Fullmäktige 2021 reserverar sig mot SSRKs Fullmäktiges
beslut enligt mycket sent utskickat material avseende Att-satserna 1-3.
Arbetet med detta uppdrag har utförts utan någon som helts öppenhet, transparens eller
delaktighet. Någon arbetsgrupp synes inte heller ha utsetts.
Resultatet av HS arbete offentliggjordes först 24 dagar före detta fullmäktige, vilket inneburit att
det inte funnits en rimlig möjlighet för att ordentligt bereda, analysera, diskutera eller förankra
förslaget bland, i vårt fall rasklubbens styrelse och medlemmar.
Förslaget som sådant är dessutom synnerligen luddigt och ofullständigt, och det är mycket svårt
att göra en vettig analys av vad det innebär. Vi förstår inte innehållet och vad det egentligen
innebär.
Vi anser att det är helt felaktigt att fatta beslut om en så viktig fråga med så ofullständigt
beslutsunderlag som dessutom inte heller kunnat beredas på ett vederbörligt och demokratiskt
vis.
Golden retrieverklubben
Anita Ohlson
Ordförande

Bilaga 3. SSRK Fullmäktige 2021-05-29

SSRK:s Fullmäktige 2021 – reservationer punkt 12.1 om HS utredning Ett
medlemskap
Reservation från Tollarklubben
Se bilaga 1.
Reservation från Goldenklubben
Ställer sig bakom Tollarklubbens reservation. Se bilaga 2.
Reservation från Cockerklubben
Ställer sig bakom Tollarklubbens reservation.
Reservation från Amerikansk Cockercirkel
Ställer sig bakom Tollarklubbens reservation.
Reservation från Springerklubben
Springerklubben reserverar sig mot beslutet gällande "Ett medlemskap" punkt 12.1.
Vänligen//
Springerklubben/Lena Lind Carlsson, ordförande
Reservation från Flatklubben
Reservation beslut punkt nr 12.1, Ett medlemskap
Flatcoated retrieverklubben, vid SSRKs Fullmäktige 2021 reserverar sig mot SSRKs Fullmäktiges beslut
enligt sent utskickat material avseende Att-satserna 1-3.
Arbetet med detta uppdrag har utförts utan någon som helts öppenhet, transparens eller
delaktighet. Någon arbetsgrupp synes inte heller ha utsetts.
Förslaget som sådant är luddigt och ofullständigt, och det är mycket svårt att göra en analys av vad
det innebär. Vi förstår inte innehållet och vad det egentligen innebär.
Vi anser att det är helt felaktigt att fatta beslut om en så viktig fråga med så ofullständigt
beslutsunderlag som dessutom inte heller kunnat beredas på ett vederbörligt och demokratiskt vis.
Reservation från Field Spanielklubben
Field spaniel klubben anmäler sin reservation mot SSRK Fullmäktige beslut avseende att-satserna 1-3
gällande 12.1 Ett medlemskap.
Reservation från Curly Coated Retrieverklubben
Ställer sig bakom Tollarklubbens reservation.

Datum/Date
2021-05-29

Bilaga till protokoll fört vid Svenska Spaniel- och Retrieverklubbens fullmäktigemöte
den 29 maj 2021
§§ 15-17 förklarades av fullmäktigemötet som omedelbart justerade.
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Caroline Hagström
Torbjörn Håkansson
Annika Åkerman
Christer Frisk
Petra Johansson
Maria Köhlström
Håkan Dahlin

Nyval 2 år
Nyval 4 år
Nyval 4 år
Nyval 4 år
Nyval 4 år
Fyllnadsval 2 år
Fyllnadsval 2 år

Suppleant 1
Suppleant 2
Suppleant 3
Suppleant 4

Kerstin Abbing
Anna Londré
Gunilla Lefwerth
Berth Nilsson

Nyval 2 år
Omval 2 år
Omval 2 år
Omval 2 år

Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Revisorssuppleant

Tommy Winberg
Sara Wallinder (PwC)
Jörgen Norrblom
Maria Wigenfeldt (PwC)

Omval 2 år
Omval 2 år
Omval 2 år
Omval 2 år

Valberedningens sammankallande
Ledamot i valberedningen
Ledamot i valberedningen
Suppleant i valberedningen

Marie Ahlqvist
Elsebeth Stoltz Bergqvist
Pia Nordin
Roger Westerman

Nyval 2 år
Nyval 4 år
Fyllnadsval 2 år
Nyval 2 år
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Thomas Uneholt
(Mötesordförande)

Anna-Lena Wendt
(av mötet vald justerare)

Annika Åkerman
(av mötet vald justerare)

Fredrik Bruno
(SKK/Rösträknare)
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