
SSRK fullmäktige 2021
Text: Marie Ahlqvist

Det blev ett Fullmäktige där digitaliseringen fick genomslag. 
Diskussionerna fördes i Zoom och röstningen skedde i VoteIT 
under SKK:s Tomas Uneholts och Fredrik Brunos handfasta led-
ning. Annorlunda och intressant att kunna genomföra ett Full-
mäktige helt digitalt. Undrar om det är framtiden?

Pandemiåret har gjort sig gällande på 

många sätt och årets Fullmäktige var inte 

undantaget då vi inte fick möjlighet att 

träffas fysiskt. Alla ledamöter var kallade 

till att genomföra Fullmäktige via de nya 

digitala plattformarna Zoom och VoteIT. 

För att mötet på lördagen skulle ske så 

smidigt som möjligt hade vår eminenta 

kanslist Ann Ekberg tillsammans med 

SKK:s Fredrik Bruno bjudit in alla del-

tagare till en testkvälll torsdagen innan 

Fullmäktige för att bekanta oss med 

tekniken. Nästa alla delegater kopplade 

upp sig på testkvällen och det var intres-

sant att se hur snabbt alla blev duktiga på 

att hantera de olika plattformarna.

Så var det dags att dra i gång full-

mäktigemötet på lördagen den 29 maj. 

En riktigt solig dag efter en veckas reg-

nande. Undrar om det var solen och det 

vackra vädret som påverkade mötet posi-

tivt eller var det att vi alla kunde ses via 

Zoom och prata om åren som gått? 

Årets val av presidium såg ut att vara 

ett uttryck för de gångna årens mångfald-

sarbete. Valberedningens förslag presen-

terades av Bitte Sjöblom. Till ordförande 

för mötet valdes Tomas Uneholt, vice 

ordförande i SKK:s centralstyrelse. Till 

vice ordförande valdes Anette Lövgren, 

en ivrig SSRK-anhängare. Som sekretera-

re antogs styrelsens förslag, Barbro Zet-

terberg, taxägare som stöttade styrelsen 

med protokollskrivandet vid förra Full-

mäktige. Till justerare utsågs Anna-Lena 

Wendt och Annika Åkerman. Nytt för i 

år var att justerarna inte behövde räkna 

röster då det gjordes direkt i VoteIT med 

resultat på någon minut. Ett förfarande 

som kanske kan tänkas användas även i 

framtiden för att minska tidsåtgången 

vid röstningen.

Vi kan nog enas om att med Tomas 

Uneholt vid klubban och Fredrik Bruno 

vid knapparna för att sköta röstningen, 

blev det ett tryggt och bra möte. 

När vi har ett fysiskt Fullmäktige 

brukar man utses en förberedande val-

beredning. I år var det annorlunda. Den 

sittande valberedningen hade fått i upp-

drag av ordföranden Lars Ramberg att 

utse den kommande valberedningen så 

att namnen var klara till Fullmäktige. 

Åren som gått
I och med att vi har Fullmäktige vartan-

nat år hade mötet i uppgift att gå ige-

nom två verksamhetsberättelser: 2019 

och 2020.  Vi kunde konstatera att under 

2019 vände den nedåtgående medlems-

trenden. I stället fick vi glädjande nog 

fler medlemmar. Men under pandemi-

året 2020 gick medlemsantalet ner igen. 

Denna information är bra att ha med 

sig inför kommande år och vad vi ska 

fokusera på inom hela organisationen 

för att fånga, utveckla och behålla våra 

medlemmar. För vi måste arbeta mer för 

att fånga upp fler valpköpare som hittar 

och kan utveckla sitt intresse inom vår 

organisation. 

Den här gången var revisorerna inte 

närvarande på mötet men hade lämnat 

förslag om ansvarsfrihet. Mötet beviljade 

styrelsen ansvarsfrihet, vilket klubbades 

igenom med ett allmänt bifall från dele-

gaterna.

Vår utmärkta kassör Torbjörn Hå-

kansson informerade om att ekonomin 

har förbättrats stadigt. Under 2020 har 

vi inte haft så mycket verksamhet, vilket 

återspeglas på pluskontot i den ekono-

miska berättelsen. Vi är ledsna  för att 

flera av de företag som annonserat un-

der många år lever under knappa ekono-

miska omständigheter och flera har sagt 

upp sina avtal i förtid. Tråkigt då dessa 

intäkter ger oss ett större handlingsut-

rymme för att stötta verksamheten ute 

i landet. Men vi har god ekonomi och 

hoppas att pandemin ska avta under näs-

ta år, så våra annonsörer som vi haft en 

lång relation med kommer tillbaka. 

Regelrevideringar jaktprov
Spanieljaktansvariga Elsebeth Bergqvist 

redogjorde för de olika turerna kring 

reglerna för spanieljaktprov som vi nu 

kan skicka in till SKK för godkännande. 

Vad är det då som tillkommit? Jo, bland 

annat att sussex spaniel under flera år 

varit diskriminerade på våra spanieljakt-

prov då skall inte har tillåtits enligt reg-

lerna. För att SSRK ska följa sina stadgar 

har en förändring gjorts, eftersom sussex 

spaniel är den enda spanielvarianten som 

jagar med ett klangfullt och ljudligt skall 

enligt rasens standard. Vi hoppas nu på 

att få se fler sussex spaniels på våra prov!

Utredningar och propositioner
Utredning ”Ett medlemskap”

Leif Hernefalk, retrieverjaktansvarig, 

redogjorde för uppdraget ”Ett medlem-

skap” som huvudstyrelsen fått. En fråga 

som varit uppe på många Fullmäktige 

och som återremitterats gång på gång 

och så även inför detta Fullmäktige. 

Huvudstyrelsen, HS, fick kritik för 

att utredningen inte varit transparent 

och det att i stort sett varit en tvåmans-

utredning. Delegaterna hade olika upp-

fattning om utredningen och det förslag 

som HS lagt. Många delegater gav ut-

tryck för att förslaget var ett bra första 

steg som låter oss komma framåt i denna 

segdragna fråga. Tollarklubben och flera 

rasklubbar yrkade avslag på HS förslag. 

Det var intressant att lyssna på dele-

gaternas olika infallsvinklar på förslaget 

och många lämnade även skriftliga syn-

punkter i Zoomchatten. Pehr Söderman 

uttryckte sin förvåning över att ett par 

delegater ansåg att de saknade en dialog 

om förslaget och påpekade: ”Vii har pra-
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Foto: Jessica Björling Brännlund

Marita är en välkänd profil i SSRK-sfä-

ren och behöver nog ingen närmare 

presentation. Men för säkerhets skull 

kommer här en kort sammanställning 

av ett omfångsrikt liv i hundvärlden.

• 1975 medlem i SSRK Nedre Norra 

genom en viltspårkurs.

• Startade 1981 en sektion i Härnö-

sand med cirka 100 medlemmar 

första året.

• Började sitt styrelsearbete i Nedre 

Norra och blev senare ordförande 

i klubben.

• Utbildning till instruktör i SSRK 

och SBK.

• 1978 auktorisation som viltspårdo-

mare men då med klubbtillhörig-

het hos Svenska Dreverklubben. 

• 1980 startade arbetet för Labrador-

klubben med medverkan i tidning-

en Labradoren.

• 1991 startade arbetet i Labradorklub-

bens styrelse.

• 1996 inval i SSRK:s HS under sex år.

Den kanske viktigaste och svåraste upp-

giften varade mellan åren 2008 och 

2019, nämligen som sammankallande 

i SSRK:s valberedning. Ett arbete som 

kräver fingertoppskänsla, mod, stora 

öron, god hörsel och ett stort kontakt-

nät. Uppdraget sköttes som vanligt med 

bravur.

Efter många års vänskap och samar-

bete var det en förmån och ett nöje att få 

närvara vid Fullmäktige och föreslå dig, 

Marita, till hedersmedlem i SSRK.

Lars Ramberg

f.d. ordförande i SSRK

Ny hedersmedlem i SSRK
Vid SSRK:s Fullmäktige blev Marita Björling vald till hedersmed-
lem! Jag kan med glädje meddela att beslutet var enhälligt!

tat om detta i 30 år. Vi ska inte ha mer 

dialog och skjuta upp det ännu längre, 

nu kommer vi äntligen framåt. Att skjuta 

upp detta ytterligare är på gränsen till 

oansvarigt. Det är ett gemensamt intres-

se att vi går vidare”.

Men hur gick det då med alla yrkan-

den på frågan ”Ett medlemskap”? Frågan 

delades upp i fem delar av ordföranden. 

Det första yrkandet om återremiss 

avslogs. 

Yrkande nummer två handlade om 

att inom ramen för nuvarande med-

lemssystem – eller inom ramen för ett 

nytt – se till att det är möjligt att hantera 

medlemskap i avdelningar och en eller 

flera rasklubbar för enskilda medlem-

mar eller familjemedlemmar, senast vid 

utgången av 2022. Detta yrkande vann 

bifall hos delegaterna. 

Yrkande nummer tre vann bifall om 

att SSRK senast vid utgången 2022 ska er-

bjuda samtliga rasklubbar en hantering 

av medlemsregistret för rasklubben i ett 

SSRK-centralt medlemssystem. 

Yrkande nummer fyra handlade om 

att det finns ett förslag i HS rapport 

om att bilda en rekryteringsgrupp för 

ett medlemskap. Rekryteringsgruppens 

uppgift skulle vara att skapa aktiviteter 

för att erbjuda ett attraktivt medlemskap. 

Yrkande bifölls. 

Senast 2023 ska SSRK erbjuda ett 

rabatterat medlemskap till samtliga med-

lemmar som väljer att vara medlem i en 

av SSRK:s avdelningar och i minst en av 

SSRK:s rasklubbar. Rabatten ska ges till 

huvudmedlem i familjen.

Yrkande nummer fem var ett med-

lemsyrkande som vann bifall hos delega-

terna. Yrkandet handlade om att  SSRK:s 

HS arbetar fram en handlingsplan med 

bred förankring i rasklubbar och av-

delningar senast till Fullmäktige 2023. 

Handlingsplanen ska visa hur SSRK cen-

tralt, SSRK:s avdelningar och rasklubbar 

tillsammans och var för sig, kan skapa 

incitament för att hundägare till orga-

nisationens raser ska vara medlemmar i 

organisationens olika delar.

Utredning Apportören som nättidning

Delegaterna var mycket eniga om att ge 

huvudstyrelsen i uppdrag att genomföra 

projektet ”Apportören som nättidning” 

under åren 2021–2022 samt att godkän-

na den ökade initiala kostnaden enligt 

budgetförslaget. 

Ett medlemsförslag var att samtliga 

nummer av Apportören som finns i di-

gital form i dag, ska publiceras i ett di-

gitalt arkiv, tillgängligt för medlemmar. 

Förslaget medför ökade kostnader.  De-

legaterna gav bifall till förslaget och den 

ökade kostnaden.

Forts. på nästa sida >>
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Delegaterna fick också möjlighet att 

se hur Apportören kan se ut som nättid-

ning och hur våra annonsörers banners 

lyfts fram på ett bra sätt.

Proposition – Hedersmedlem

Vid förra Fullmäktige togs en proposi-

tion upp om att HS ska kunna ta tillbaka 

ett hedersmedlemskap när en heders-

medlem öppet motarbetar SSRK. Mötet 

yrkade bifall till propositionen.  

Proposition – Stadgeändring SSRK:s 

typstadgar

Nästa proposition rörde stadgeändring 

av SSRK:s typstadgar. Den föreslagna 

ändringen gav upphov till en del diskus-

sioner. Vid omröstningen blev utfallet 

enkel majoritet, vilket gör att propositio-

nen måste tas upp även på Fullmäktige 

2023. 

Personvalen
Så blev det äntligen dags för de spännan-

de personvalen. Bitte Sjöblom, samman-

kallande i valberedningen, presenterade 

förslagen som arbetats fram tillsammans 

med övriga inom valberedningen: Lasse 

Johnsson, Mette Franek och supplean-

ten Catharina Lundberg.

Nomineringslistan med motivering 

till förslagen och en presentation av kan-

didaterna har legat ute på SSRK:s hem-

sida under våren för att i möjligaste mån 

skapa öppenhet och transparens för att 

involvera våra medlemmar. Men hur gick 

då valen?

En efter en röstades ledamöterna 

enhälligt in utifrån valberedningens för-

slag, ett fullmäktigebeslutet som ger råg i 

ryggen inför kommande mandatperiod. 

Till ordförande valdes Caroline Hag-

ström på två år och till vice ordförande 

Torbjörn Håkansson på fyra år. Det är 

dessa poster som Fullmäktige har infly-

tande på och väljer vid mötet. 

Övriga ledamöters uppgifter i HS be-

slutar den nya HS om vid sitt efterföljan-

de konstituerande möte. Nya ledamöter 

som valdes in på fyra år var Annika Åker-

man, Christer Frisk och Petra Johans-

son. På fyllnadsval för två år valdes Maria 

Köhlström och Håkan Dahlin. Leif Her-

nefalk och Sverker Haraldsson sitter på 

sina mandat till 2023. Som ny suppleant 

valdes Kerstin Abbing på två år och Anna 

Londré, Gunilla Lefwert och Berth Nils-

son omvaldes på två år. 

Till revisorer omvaldes Tommy Win-

berg och Sara Wallinder (PwC) på två år. 

Till revisorssuppleanter omvaldes 

Jörgen Norrblom och Maria Wigenfeldt 

(PwC) på två år. 

Kommande valberedning ser ut så 

här: Sammankallande Marie Ahlqvist, 

nyval två år, Elsebeth Stoltz Bergqvist, ny-

val fyra år, Pia Nordin, fyllnadsval två år 

och Roger Westerman suppleant två år. 

Så var det slutligen dags för 
motionerna
Efter många års diskussioner om att 

göra Workingtest (WT) officiellt var det 

dags att höra förslagsställaren Anna-

Lena Wendts, SSRK Västra, och hen-

nes motivering till motionen. Hon lyfte 

fram att ett officiellt WT bäddar för och 

ökar möjligheten för dem som vill tävla 

på den allra högsta nivån. Det behöver 

också satsas mer på funktionärsutbild-

ning. Förslagsställaren tror inte att inof-

ficiella WT-prov minskar. Margareta Stig-

son, SSRK Västra, kompletterade med 

att det är viktigt att de inofficiella proven 

får vara kvar. Dessa prov är ett viktigt in-

steg för dem som inte tävlat tidigare. Det 

måste finnas något för alla. 

När alla delegater gjort sig hörda var 

det dags för omröstning med resultatet 

att motionen bifölls. Nu startar alla för-

beredelser för att få igång arbetet med att 

föra ett inofficiellt prov till ett officiellt.

Utmärkelser och avtackningar
I år utsågs en hedersmedlem som bi-

dragit under många år till våra olika 

klubbars utveckling på ett mycket för-

tjänstfullt sätt. Lars Ramberg föredrog 

ett långt cv innan han till slut tillkän-

nagav den nya hedersmedlemmens 

namn. Stort grattis Marita Björling till 

din utnämning som hedersmedlem.

Så var det också dags att dela ut 

förtjänsttecken av den högre valören. 

SSRK:s förtjänsttecken i silver tilldelades 

Lars-Inge Kvist som under många år va-

rit en hängiven viltspårsmänniska. Han 

har ägnat mycket tid åt att registrerat alla 

våra viltspårprov som vi haft.

Jägarnas VP delades ut till Morgan 

Hallgren, en klippa när det gäller prov och 

aktiviteter på Gotland, en riktig eldsjäl. 

Grattis till er alla som på ett förtjänst-

fullt sätt bidragit till SSRK:s utveckling 

inom olika områden!

Därefter var det dags för lite tårar 

när Lars Ramberg på ett personligt sätt 

avtackade de avgående ledamöterna Ma-

rie Ahlqvist, Eva von Celsing, Elsebeth 

Bergkvist, Bo Norling och Annkristin 

Holmgren. 

Caroline Hagström höll ett fint tack-

tal till Lars Ramberg som efter många års 

föreningsarbete nu lämnar styrelsen och 

ordförandeposten. Lars Ramberg har 

utvecklat många ledamöter och organi-

sationen under åren. Han har dessutom 

svingat klubban i många svåra frågor där 

hans föreningskunnande varit en stor 

styrka och tillgång för SSRK. 

Det som slår mig är att det under de 

senaste åren har utvecklats en god tradi-

tion där debattlusta och olika åsikter kan 

mötas för att utveckla vår verksamhet 

framåt. Så även i år och då utifrån det 

digitala perspektivet. Presidiet med ord-

förande Thomas Uneholt skötte klubban 

med finess och humor, vilket hjälpte till 

att skapa ordning och trivsel. Fredrik 

Brunos härliga stöd vid tangenterna i 

VoteIT bidrog till den goda stämningen.

Årets Fullmäktige ger styrka till hela 

organisationen, vårt SSRK ”En special-

klubb för jakthundsraser”. Tack alla ni 

som var med och bidrog till detta! n


