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SVENSKA SPANIEL- OCH RETRIEVERKLUBBEN PROTOKOLL
2006-05-13--14

$s 1-42

Protokoll fttrt vid Svenska Spaniel- och Retrieverklubbens, SSRK,
ordinarie fullmiiktigemote, 2006-05- 1 3--74, Hotell Nova Park,
Knivsta.

Parentation med anledning av att ftiljande medlemmar har under Aret avlidit,
hedersmedlemmen och jaktprovsdomaren George Sparre, jaktprovsdomarna Torkel Niisman
och Leif Johansson. Samtliga har haft fortroendeuppdrag inom SSRK.

$ r

Fullmiiktigemtitets iippnande

Svenska Spaniel och Retrieverklubbens ordft)rande Andreas Sundgren hiilsar
fullmiiktigeledam<jterna samt dvriga deltagare viilkomna och forklarar 2006 Ars ordinarie
ful I miikti gemote dppnat.

A '
Y 4

Faststiillande av riistliingden

Rcistliingden justeras, Niirvarande 49 fullmlktigeledamciter samt ovriga deltagare 2ir
ft)rtecknade i bilaga S 2, FM 2006.
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$ 3

Val av fullmiiktiges presidium

F<ireligger forslag frin valberedningen att utse Kjell Briister till fullmiiktiges ordftirande samt
Sune Nilsson till fullm?iktises vice ordforande.

Fullmiiktige beslutar

att utse Kjell Briister till fullmiiktiges ordfdrande samt Sune Nilsson till fullm[ktiges vice
ordforande.

$ 4

Fullmiiktiges sekreterare

Meddelas att huvudstyrelsen utsett Tommy Winberg till fullmaktiges sekreterare.

$ s

Val av justerare etc.

Foreligger ftirslag att utse Gunnar Petersson och Birgitta Geschwindt tilljusterare, tillika
rostriiknare.

Fullmtiktige beslutar

att utse Gunnar Petersson och Birgitta Geschwindt till justerare, tillika rostrziknare.

$ 6

Niirvaro och yttranderiitt

Ordftjranden meddelar att enligt SSRK:s stadgar, $ 7, mom 6,har varje medlem riitt att
nlirvara vid fullmiiktigemcitet samt att yttra sig. Att deltaga i beslut iiger endast delegat riitt att
g<ira.

Fullmiiktige beslutar

att l2igga ordftirandens meddelande till handlingarna.

$ 7

Fullmiiktigemiitets sammankallande

Tid och plats lor 2006 irs fullmiiktigemcjte har offentliggiorts i Apportriren nummer 112006.
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Fullmflktiges ledamciter har genom kallelse och dvriga handlingar, utsiind 2006-04-17, kallats
till ordinarie fullmiiktisemdte.

Fullmiiktige beslutar

att ful lmiikti gemcitet har stadgeenl i gt sammankal lats.

$ 8

Dagordning

F<ireligger av huvudstyrelsen uppriittat ftirslag till dagordning.

Sven-Erik Benhammar, yrkar att frigan om omsiittning av ledamoter i huvudstyrelsen
diskuteras under en siirskild punkt efter iirende l3 pA dagordningen.

Fullmiiktige beslutar

att inleda behandlingen av iirende 14,val av ordft)rande etc., ienlighet med yrkandet frin
Sven-Erik Benhammar samt faststiilla dagordningen i ovrigt enligt huvudstyrelsens ftirslag.

$ e

Arbets- och beslutsordning

Ordftiranden sammanfattar forslag till arbets- och beslutsordning vid fullmiiktigemdtet.
Siirskilt lyftes fram talarordning och m<ijlighetema till replik.

Fullmiiktige beslutar

att med godkiinnande liigga ordlorandens redogdrelse om arbets- och beslutsordning till
handlingarna.

$ 1 0

Val av tre personer ftir fiirberedande av val till valberedning

Fdreligger ftirslag att utse Krister Sciderstam, Cilla Hamfelt och Mats Niirling ltir att fdrbereda
val till valberedning.

Fullmiiktige beslutar

att utse Krister Soderstam, Cilla Hamfelt och Mats Niirling att ltirbereda fullmiiktiges val av
valberednins.
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$  1 1

Verksamhetsberiittelse, samt irsbokslut med balans- och resultatriikning ftr 2005

Ordftirande gdr en kortfattad ftiredragning.

Meddelas att under rubriken "Jaktprovsverksamhet retriever" skall tredje raden lyda:
"Ett....A-prov inftirdes I januari 2006, SJ(a)Ch."

Gunnar Petersson <inskar kommentarer frin huvudstyrelsen med anledning av redovisningen
av nya regler ft)r tollareprovet och som nu iir foremil ftir behandling hos Svenska
Kennelklubben. Provreglema har inte behandlats av SSRK:s fullmiiktige.

Vidare <inskar Gunnar Petersson huvudstyrelsens kommentarer om vad som menas med
"bredare jaktlig provning" och hur detta uttryck skall tolkas.

Paul Andersson, redog<ir ftir huvudstyrelsens uppfattning och tolkning av "bredare jaktlig
prdvning".

Andreas Syndgren redogcir ftjr huvudstyrelsens handliiggning av regler fdr tollingjaktprov
med utgingspunkt frin fullmiiktiges tidigare uppdrag.

Gunnar Petersson ft)rklarar sig nojd med huvudstyrelsens tolkning av begreppet "bredare

jaktlig prcivning".

Vad giiller huvudstyrelsens handliiggning av regler for tollingjaktprov yrkar Gunnar Petersson
att fullmiiktige uttalar kritik over handliiggningen av regelans<ikan eftersom frigan aldrig har
understiillts fullmiiktise fdr beslut.

Sverker Haraldsson rJdoutru. Tollareklubbens uppfattning och framflor att man iir ndjd med
handl2iggningen och stoder det ftrslag som iir inliimnat till Svenska Kennelklubben ftir
faststiillande.

SSRK:s kassor Agneta Olofsson ftiredrar huvudstyrelsens ftirslag till Arsbokslut ftir 2005.

Gunilla Lefwerth onskar en redogorelse for kostnader ftir Jaktforum - webbplats.

Paul Andersson redogcir for huvudstyrelsens arbete med jaktforum samt kostnaderna ftjr
densamma.

Eft er civerliiggning beslutar fullmiiktige

att uttala kritik mot huvudstyrelsens handliiggning av framtagande av regler for
tollingyaktprov eftersom ltirslaget inte har understiillts fullmiiktige ftir beslut

att i ovrigt med godkZinnande lagga huvudstyrelsens verksamhetsberiittelse for 2005 till
handlinsarna.
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$ 1 2

Revisorernas beriittelse samt faststiillande av balans- och resultatriikning fiir 2005

Revisor Lisa Norrman ftiredrar revisoremas beriittelse.

Fullmliktige beslutar

att med godkiinnande ltigga revisorernas beriittelse till handlingarna

att fastst?illa av huvudstyrelsen uppr[ttad och av revisorerna pitecknad balans- och
resultatriikning per 2005-12-31och att i densamma uppkommit underskott med 371.273
kronor balanseras i ny rdkning.

$ 1 3

Huvudstyrelsens rapport avseende uppdrag frin fullmiiktigemiitet 2005

GenomgAng av huvudstyrelsens rapport om erhillna uppdrag frin SSRK fullmtiktige 2005.

Willy Gustafsson lnskar klarylrande betrdffande rasklubbamas mljligheter att anordna
siirskilda B-jaktprov lor UKL och NKL frin och med 2007 med tanke pA att ansokan skulle
vara huvudstyrelsen till handa under februari 2006. (FM, $ 4612005)

Roger Westerman redogor ftir huvudstyrelsens arbete med jaktprovsprogrammen samt
konstaterar att den mcijlighet som nu finns ftir rasklubbama att anordna prov medger ftir forsta
iret mojlighet till dispens frin datum di ansdkan om anordnande av prov skall ha inlZimnats

Gunilla Lefwerth onskar klargcirande varftir huvudstyrelsen accepterar SKK:s beslut angiende
SSRK:s ansdkan om siirbestiimmelser giillande utdelning av certifikat i jaktkonkurrensklass
ftir raserna flatcoated retriever och labrador retriever. (FM, $$ 47, 48 och 4512005)

Kerstin Eklund redovisar huvudstyrelsens handl?iggning och redogor ltjr SKK:s motiv ftjr
avslag.

Gunilla Lefwerth yrkar att huvudstyrelsen bereder iirendet vidare ftir fortsatt agerande frin
SSRK:s sida.

Ordltiranden stiiller proposition pi om fullmiiktige godkiinner huvudstyrelsens handliiggning
av iirendet i ena och Gunilla Lefwerths yrkande att huvudstyrelsen bereder iirendet vidare for
fortsatt agerande fr6n SSRK i andra sidan och finner att fullmiiktige bifaller huvudstyrelsens
handliiggning av iirendet.

Fullmiiktige har s6ledes beslutat

att godkdnna huvudstyrelsens handliiggning av iirendet.
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Paul Andersson redovisar huvudstyrelsens arbete med utredningen om en jaktlig verksamhet
lor spanielraserna som kan fanga upp och 6ka jaktintresset ftjr hundar som inte huvudsakligen
ber<jrs av den jaktprovsverksamhet som SSRK anordnar i dag. Ett slutligt fcirslag kommer att
ft)reliiggas fullmiiktige 2007. (FM, $ 5212005)

Gunnar Petersson <jnskar att huvudstyrelsen redogcir ftir eventuella negativa konsekvenser.

Anette Erlandsson, ledamot i huvudstyrelsens utredningsgrupp, redovisar behovet av insatser
ftir att hcija spanielns jaktliga egenskaper och ltirbiittra mentaliteten hos hundarna.

Hans Forsell, ledamot i huvudstyrelsens utredningsgrupp for organisationsdversyn, redovisar
utredningsgruppens arbete. F6r niirvarande pigir ett arbete med intervjuer och enkiitsvar.
Innan sommaren skall detta arbete analyseras.
Utredningsgruppen har en tidsplan att till oktober/november 2006 overliimna ett lorslag till
huvudstyrelsen som sedan skall remissbehandlas f<ir att slutligt forslag skall loreliiggas
fullmiiktige 2007. (FM, $ 4212005)

Slutligen antecknas riittelse sidan 7, $ 53, 4:e stycket skall lyda:
"Huvudstyrelsens rapport: Domarkonferens ftir spaniel respektive retrieverjaktprovs-
domare. . .." och sidan 9, $ 39, 3:e stycket skall lyda:
"Huvudstyrelsens rapport: Anscikan om... ...frAn och med I januari 2006."

Efter overliiggning beslutar fullmiiktige

att lZigga rapporten med godkiinnande till handlingarna

Presidiet framftir ett tack frin fullmiiktise till huvudstyrelsen lor ett utmiirkt arbete.

$ 1 4

Ansvarsfrihet 2005

Fcireligger lorslag frin revisorerna att bifalla ansvarsfrihet ftjr huvudstyrelsens ledam<iter for
SSRK:s ft)rvaltning 2005.

Fullmiiktige beslutar

att bevilja huvudstyrelsens ledamciter ansvarsfrihet for 2005 6rs lorvaltning.

Beslutet var enh2illigt.

$  l s

Verksamhetsplaner fiir 2006-2007

Fcireligger av huvudstyrelsen uppriittat ftirslag till verksamhetsplan for 2006-2007.
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Huvudstyrelsens ordftjrande Andreas Sundgren och kassor Agneta Olofsson ftiredrar iirendet.

Anforande hills av Gunnar Petersson, Willy Gustafsson, Paul Andersson, Agneta Jonsson och
Anders Wahlberg.

Gunnar Petersson tillstyrker verksamhetsplanema som iir ambiti<jsa och viilskrivna och
uppmanar till att frigora krafter ftir det kynologiska arbetet genom att avlcina administration.

Willy Gustafsson yrkar att verksamhetsplanen rdrande utbildning riktad mot
provledare/kommissarier ocks6 skall giilla samtliga rasklubbar inom SSRK.

Roger Westerman redogrir ftir huvudstyrelsens uppfattning och yrkar diirmed bifall till Willy
Gustafssons yrkande.

Fullmiiktige beslutar

att verksamhetsplanen rcirande utbildning riktad mot provledare/kommissarier ocksi skall
giilla samtliga rasklubbar inom SSRK

att for 6vrigt faststiilla huvudstyrelsens ftirslag till verksamhetsplaner ftir 2006-2007.

$ 1 6

Budget 2006-2007

SSRK:s kass<jr Agneta Olofsson redogor for huvudstyrelsens arbete med budget ftir 2006-
2007.

Fullmiiktige beslutar

att faststiilla2006 irs intiiktsbudget till 3.307.100 kronor och en kostnadsbudget till 3.307.100
kronor vilket innebiir en budgeterad forlust med 303.100 kronor och2007 irs intiiktsbudget
till 3.917 .480 kronor och en kostnadsbudget till 3.917 .480 kronor vilket innebiir ett budgeterat
overskott med 69.180 kronor.

$ 1 7

Avgifter 2007

Fcireligger ftirslag frin huvudstyrelsen om en hojning av medlemsavgiften ftir enskild medlem
frin 250 kronor t1ll295 kronor samt avdelningarnas del av avgiften skall hcijas frin 35 kronor
till 40 kronor. Ovriga avgifter ftjreslis oforiindrade. Avgiften ftir familjemedlemskap ftireslis
iiven fortsiittningsvis tillfalla avdelningarna. De nya medlemsavgifterna skall giilla frin och
med2007-01-01.

Anltirande h6lls av Gunnar Petersson, Anders Wahlberg, Agneta Jonsson, Leif Gustafsson,
Jdrsen Norrblom och Lilian Jonsson.
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Gunnar Petersson yrkar att medlemsavgiften skall hrijas till 300 kronor.
Leif Gustafsson yrkar bifall till Gunnar Petersson yrkande om en h<ijning av medlemsavgiften
till 300 kronor samt ftir egen del yrka avslag pi huvudstyrelsen forslag att hcija avdelningama
del av avgiften frin 35 kronor till 40 kronor.

Jcirgen Norrbom yrkar bifall till Leif Gustafsson yrkande om fryst avgiftnivA till
avdelningama.

Ordftjranden stiiller proposition pA huvudstyrelsens ftirslag till avgift, 295 kronor, ftjr
fullbetalande medlem i ena och Gunnar Peterssons yrkande pi hcijning till 300 kronor A andra
sidan och finner att fullmtiktige bifaller Gunnar peterssons yrkande.

Ordftiranden stiiller sedan proposition pi huvudstyrelsens ftirslag till hcijning av
avdelningarnas del av avgiften ftir fullbetalande medlem till 40 kronor A ena och Leif
Gustafssons yrkande att avdelningarnas del av avgiften kvarblir vid 35 kronor A andra sidan
och finner att fullmtiktige bifaller huvudstyrelsens ft)rslag.

Fullmiiktige har siledes beslutat

att faststiilla avgiften ftr fullbetalande medlem till 300 kronor frin och med,2007-01-01

att faststiilla avdelningarnas del av avgiften for fullbetalande medlem till 40 kronor frin och
med 2007-01-01

att faststiilla civriga avgifter, familjemedlem 100 kronor, utl?indsk medlem 400 kronor och
uppftidare som anmiiler valpkdpare som ny medlem 130, att giilla frin och med 2007-01-01

att avgiften for familjemedlem tillfaller respektive avdelning.

{ i  l 8

Reseersflttningar mm

F<ireligger huvudstyrelsens ftirslag till reseersiittningar ftir styrelseledamciter, revisorer,
valberedning och dem som ingir i resepoolen.

Fullmiiktige beslutar

att faststiilla ftiljande rese- och traktamentsbestiimmelser ftir styrelseledamciter, revisorer,
valberedning och dem som ing6r i resepoolen.

o vid resa med egen bil liimnas ersiittning med belopp/mil enligt skattemyndighetens
anvisningar,

o vid resa med tig ersiitts kostnader for andra klass samt vid behov sovvagnsbiljett
och/eller hotellrum

o ftir avliigset boende ledamciter mi kostnadsiiimfcirelser gciras mellan kostnader ftir
btl/titg och ordinarie flyg

'l' 
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$ l e

Val av ordftirande i huvudstyrelsen, SSRK:s ordftirande

Gunnar Peterson pipekar att omsiittningen av ledamoter och suppleanter i huvudstyrelsen iir
stor. Vidare framflor Gunnar Petersson kritik mot valberedningens arbete. Bland annat saknas
en presentation av de personer som valberedningen for fram.

Anftirande hAlls av Paul Andersson, Sigvard Eriksson och Kjell Svensson.

Elisabeth Sahlin, redogor for valberedningen arbete och hur man har gitt till viiga i arbetet
med rekrytering av kandidater.

Valberedningen ft)reslAr nyval av Hans Richter till huvudstyrelsens ordforande ftjr en tid av
ett 6r.

Hans Richter presenterar sig.

Fullmiiktige beslutar

att utse Hans Richter till huvudstyrelsens ordforande ftir en tid av ett ir.

Beslutet var enhZillist.

$ 2 0

Ajournering

Fullmiiktige beslutar

att aj oumera fullmiikti gem<itet.

$  2 l

Ateru ppta gande av fullmiiktigem iitets fti rhan dlin gar

Fullmiiktige beslutar

att iteruppta lorhandlingama.

s22

Avtackande av Lisa Norrman

Huvudstyrelsens ftjrre ordforande avtackar avgd:ende revisorn Lisa Norrman for utmiirkta
insatser ftir SSRK.
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$ 2 3

Val av vice ordfiirande i huvudstyrelsen

Eli sabeth Sahl in, valberedningen f<iredrar rirendet.

Valberedningen ft)reslir Kerstin Eklund, som innehar mandat som ordinarie ledamot, till
huvudstyrelsens vice ordforande, fi)r en tid av ett ir.

Fdrslaget iir ett fyllnadsval efter Ingrid Roslund som har avsagt sig uppdraget.

Fullmiiktige beslutar

att utse Kerstin Eklund till vice ordftirande i huvudstyrelsen ftir en tid av ett ir.

Beslutet var enhiilligt.

524

Val av ledamiiter i huvudstyrelsen

El i sabeth Sahl in, valberedningen foredrar iirendet.

Valberedningen ftires16r nyval av Helena Hellstrom, Lennart Neiderud och Torbjorn
Agustinsson samt omval av Roger Westerman till ledamciter i huvudstyrelsen for en tid av tvi
ir.

Vidare foreslAr valberedningen nyval av Camilla Ahrlund, genom fyllnadsmandat, till
ledamot i huvudstyrelsen for en tid av ett 6r.

Helena Hellstrcim presenterar sig.
Torbjdm Augustinsson presenterar sig.

Valberedningen presenterar ovriga kandidater.

Fullmiiktige beslutar

att utse Helena Hellstrom, Lennart Neiderud, Torbjrirn Agustinsson och Roger Westerman till
ledamdter i huvudstyrelsen ftir en tid av tvi ir.

att utse Camilla Ahrlund till ledamot i huvudstvrelsen ftir en tid av ett ir

Beslutet var enhiilligt.

", 
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$ 2 s

Val av suppleanter i huvudstyrelsen

Elisabeth Sahl in, valberedningen foredrar iirendet.

Valberedningen ftireslir nyval av Lars-lnge Kvist och Andreas Sundgren samt omval av
Soren Swiirdh och Lars Johnsson till suppleanter i huvudstyrelsen ftir en tid av ett ir.

Valberedningen presenterar kandidaterna.

Fullm?iktige beslutar

att utse Lars-lnge Kvist, Andreas Sundgren, Soren Swiirdh och Lars Johnsson till suppleanter
i huvudstyrelsen lor en tid av ett ir.

Beslutet var enhiilligt.

$ 2 6

Tj iinstgiiringsordning fiir suppleanterna

El i sabeth Sahl in, valberedni ngen foredrar iirendet.

Fullmiiktige beslutar

att suppleanterna diinstgcir i ftiljande ordning: Sciren Swiirdh, Lars-Inge Kvist, Lars Johnsson
och Andreas Sundgren.

527

Val av revisorer

Elisabeth Sahlin, valberedningen, ftiredrar iirendet.

Valberedningen loreslir nyval av Magnus Hallberg, godkiind revisor och Agneta Olofsson till

ordinarie revisorer samt nyval av Malin Nordlund, godkiind revisor samt omval av Agneta
Hammarstedt till revisorssuppleanter ftir en tid av ett ir.

Fullmiiktige beslutar

att utse Magnus Hallberg och Agneta Olofsson till ordinarie revisorer for en tid av ett Ar.

att utse Malin Nordlund och Agneta Hammarstedt till revisorssuppleanter ftir en tid av ett 6r.

lrr
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$ 2 8

Justering av genomfiirda val

Fullmiiktige beslutar

att genomftirda val samt beslut om diinstg<iringsordning for suppleanter i $$ 19, 23-27

lorklaras omedelbart i usterade.

$ 2 e

Val av valberedning

Krister Sdderstam loreslAr fullmiiktige att utse Birgitta Staflund-Wiberg till ledamot for en tid

av ett 6r och Paul Andersson till ledamot ftir en tid av tvi ir i valberedningen.

Bengt Gustavsson innehar mandat.

Vidare floreslir Krister Sciderstam att Birgitta Staflund-Wiberg utses till sammankallande i

valberedningen.

Fullmiiktige beslutar

att utse Birgitta Staflund-Wiberg till ledamot lor en tid av ett 6r och Paul Andersson till

ledamot i valberedningen for en tid av tvi 6r

att utse Birgitta Staflund-Wiberg till valberedningens sammankallande ftjr en tid av ett ir

att denna paragraf ftjrklaras omedelbart justerad.

$ 3 0

Ajournering

Fullm?iktige beslutar

att ajournera fullmiiktigemotet till sondagen den 14 maj 2006 klockan 09.00.

$  3 l

Ateru ppta ga n de av fu llm iikti gemiitets fiirh andlin gar

Fullmliktige beslutar

att iteruppta lorhandl ingama.

' j ,  
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s 3 2

Justering av riistliingden

Rdstliingden justeras, NArvarande 49 fullmiiktigeledamoter samt <ivriga deltagare iir
ftirtecknade i bilaga $ 2, FM 2006.

$ 3 3

Friga om justering av dagordningen

Ordforande medger att Ingemar Borelius och Bitte Sjciblom far hemstiilla hos fullmiiktige om
j ustering av dagordningen.

Fullmiiktige beslutar

att medge justering av dagordningen.

Ingemar Borelius yrkar att under punkt 24, ovriga frigor, fr6ga huvudstyrelsen om st<id for att
utveckla rasklubbarnas arbete med officiella prov.

Bitte Sjoblom yrkar att under punkt 24, ovriga frigor, friga huvudstyrelsen om Jaktforum.

Fullmiiktige beslutar

att komplettera dagordningen under punkt 24, ovriga frigor enligt Ingemar Borelius och Bitte
Sj<ibloms yrkanden.

$ 3 4

Miijlighet fiir spanielrasklubbar att kunna arrangera ett ordinarie fiiltprov

Fullmiiktige 2005 gav huvudstyrelsen i uppdrag att utreda intresset for att arrangera officiella
prov hos spanielrasklubbarna. DA intresse for detta ftireligger foreslAr huvudstyrelsen att
spanielrasklubbar skall kunna arangera ett ordinarie l?iltprov per siisong i nybdrjarklass.

Kerstin Lindecrantz ftiredrar tirendet

Gunnar Petersson yrkar avslag till huvudstyrelsen ftirslag med st<id av den stadgeenliga
ansvarsftirdelning mellan avdelningars och rasklubbars uppgifter.

Ordltiranden stiiller proposition pi huvudstyrelsens fcirslag i ena och Gunnar Peterssons
avslagsyrkande i andra sidan och finner att fullmiiktige bifaller huvudstyrelsens ftirslag till
beslut

Fullmiiktige har siledes beslutat
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att spanielrasklubbar med kompetens, kan efter ans<jkan hos huvudstyrelsen, arrangera ett
ordinarie ftiltprov i nyb<irjarklass, per sdsong, fr6n och med 2007-01-01.

$ 3 5

Motion nummer 1, Arbetsgruppen fiir Irliindsk vattenspaniel och Chesapeake Bay
Retrieverklubben om ekonomiskt stiid till smi klubbar inom SSRK ftr deltagande vid
fullmiiktigemiite och andra centrala triiffar och konferenser.

Motioniirerna loreslir fullmiiktige att uppdra till huvudstyrelsen att gcira en ekonomisk
bedomning vad kostnaden for SSRK skulle vara fdr att ersiitta de smi klubbarna fbr resor,
overnattning och mat ftir fullmiiktige- och funktioniirstriiffar samt traffar diir rasklubbama
ftirviintas ndrvara.

Vidare ftjreslir motioniirema "Att de smi klubbarna (ftine iin 50? Medlemmar alt 150
medlemmar enligt KF-beslutet 2005) ekonomiskt kompenseras fullt ut for rese-, logi- och
matkostnader i samband med fullmiiktige och funktioniirstrtiffen samt civriga triiffar diir
rasklubben forviintas vara representerad."

Agneta Olofsson {tiredrar iirendet.

Huvudstyrelsen yrkar att den del av motionen diir motioniirerna loreslAr att en ekonomisk
bedomning skall goras f6r anses besvarad med hiinvisning till ltiredragningen.

Vidare yrkar huvudstyrelsen avslag pi den del av motionen diir motioniirerna loreslAr att smi
klubbar skall kompenseras fullt ut.

Med anledning av motionen har huvudstyrelsen genom utredning funnit att det behovs ett stcid
lbr de mindre rasklubbarna. Av den anledningen f<ireslis fullmiiktige att bemyndiga
huvudstyrelsen att besluta om st<id enligt ftiljande forslag:

For de rasklubbar som har mindre ain 150 medlemmar vid irsskiftet fore motena stAr SSRK
for foljande ekonomiska kompensation.

SSRK stAr ftjr kostnaden ftjr kost och logi for I (en) delegat i samband med fullmdktige,
funktionZirstriiff och avelskonferens. I samband med funktioniirstriiff och avelskonferens ges
ocksi ett resebidragpe max 1000 kronor mot uppvisande av reseriikning/kvitto.

Resekostnader i samband med fullmiiktige giiller reglerna om resepool for samtliga klubbar
inom SSRK.

Slutligen ftjreslir huvudstyrelsen att dessa regler skall gdlla fr6n och med2007-01-01 under
en prcivotid av tvi ir.

Lotta Olsson tillstyrker huvudstyrelsen lorslag.
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Ordloranden stiiller proposition pi huvudstyrelsens ftirslag att motionen ska anses till ftirsta
delen vara besvarad och till den andra delen avslAs i ena och motioniirernas ftirslae i andra
sidan och finner att fullmiiktige bifaller huvudstyrelsens ftirslag till beslut
Fullmiiktige har siledes beslutat

att motionen skall till sin ftirsta del anses vara besvarad samt till sin andra del avslis
densamma.

Med anledning av huvudstyrelsens lorslag till ersiittning till mindre klubbar beslutar stiills
forslaget under proposition.

Ordftiranden st?iller proposition pi huvudstyrelsens ft)rslag till ersiittning till mindre klubbar 6
ena och avslag till huvudstyrelsens ftirslag i andra sidan och finner att fullmiiktige bifaller
huvudstyrelsens forslag till beslut.

Fullmiiktige har siledes beslutat

att de rasklubbar som har mindre iin 150 medlemmar vid Arsskiftet ftire mcitena stir SSRK for
ekonomiska kompensation enligt folj ande :

- kostnaden lor kost och logi for I (en) delegat i samband med fullmZiktige, funktiontirstriiff
och avelskonferens. I samband med funktioniirstriiff och avelskonferens ges ocksi ett
resebidrag pi max 1000 kronor mot uppvisande av reseriikning/kvitto,

- resekostnader i samband med fullmiiktige giiller reglerna om resepool for samtliga klubbar
inom SSRK,

- dessa regler skall gtilla frin och med2007-01-01 under en prdvotid av tvi 6r.

$ 3 6

Motion nummer 2,frhn SSRK - Gotland angiende instruktiirsutbildning

Motioniiren ftireslir att medlemmar som utbildat sig till instruktor inom Svenska
Brukshundklubben (SBK) skall kunna tillgodoriikna sig denna utbildning om de onskar
utbilda sig till instruktor inom SSRK.

Camilla Ahrlund ftiredrar huvudstyrelsens svar pA motionen. Huvudstyrelsen har beslutat att
jlimstiilla instruktcir som utbildats inom SBK, steg l, allmiin lydnad, med diplomerad
instrukt<ir inom SSRK.
Med hiinvisning till ftiredragningen hemstiiller huvudstyrelsen att fullmiiktige beslutar att
motionen diirmed 5r besvarad.

Anftirande hills av Bitte Sjoblom och Gunnar Petersson.

Bitte Sjoblom yrkar avslag till motionen med motiv att iir man diplomerad instruktiir inom
SSRK skall man itminstone har klarat SSRK:s diplomeringsskrivning.

Gunnar Petersson foreslir att fullmiiktise skall bifalla eller avsl6 motionen.
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Bitte Sjrlblom yrkar att fcir att bli diplomerad instruktor inom SSRK skall man skriva SSRK:s

diplomeringsskrivning.
Ordftiranden stiiller proposition pi huvudstyrelsens ft)rslag, motionen skall anses besvarad
med st<jd av ft)redragningen i ena och Gunnar Peterssons yrkande att motionen skall avslis
eller bifallas i andra sidan och finner att fullmiiktige bifaller Gunnar Peterssons yrkande, att
motionen skall bifallas eller avslAs.

Fullmiiktige har siledes beslutat

att den fortsatta propositionsordningen skall vara att bifall stiills mot avslag till motionen.

Ordforanden st?iller proposition pA motionlirens ft)rslag, att bifalla motionen i ena och Bitte

Sjobloms yrkande att motionen skall avslis 6 andra sidan och finner att fullmiiktige bifaller
motionen.

Fullmiiktige har siledes beslutat

att bifalla motionen.

Fullmlktige upptar till behandling Bitte Sjobloms yrkande att lor att bli diplomerad instruktor
inom SSRK skall man skriva SSRK:s diplomeringsskrivning. Vilket innebar att person som
genomgAtt SBK:s instrukt<irsutbildning skall genomftira SSRK:s diplomeringsskrivning for
att slutligen bli diplomerad instrukt<ir inom SSRK.

Ordftiranden stiiller proposition pi Bitte Sjdbloms yrkande 6 ena och avslag till yrkandet A
andra sidan och finner att fullmiiktige bifaller Bitte Sjcibloms yrkande.

Fullmiiktige har siledes beslutat

att person som genomgitt SBK:s instrukt<irsutbildning skall genomftira SSRK:s
diplomeringsskrivning ftjr att slutligen bli diplomerad instruktor inom SSRK.

$ 3 7

Motion nummer 3, Labrador retrieverklubben om att innan SSR/HS beslutar om
utbildning av nya retrieverjaktprovsdomarkandidater, ska beriirda rasklubbar beredas
miijlighet att Iiimna synpunkter genom ett remissfiirfarande.

Lars Johnsson ftiredrar huvudstyrelsens svar och yrkar diirmed avslag till motionen.
Huvudstyrelsen anser att dppenhet vid uttagning av specialistfunktionlirer kan 6kas genom att
Domarutbildningskommittdn (DUK) tidigt i urvalsprocessen kommunicerar tiinkta kandidater
med bercird avdelning och rasklubb, detta ska goras genom komplettering av
utbildningsplanen ftir jaktprovsdomare retriever med: "lnnan definitivt beslut i DUK om
elevtjiinstgoring skall ber<ird rasklubb och avdelning beredas tillftille att yttra sig om
ft)reslagen kandidat."

Bitte Sjdblom yrkar bifall till motionen med beaktande av vad som framkommit i
huvudstyrel sens foredragning.
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Ordftlranden stiiller proposition pi huvudstyrelsens yrkande p& avslag till motionen i ena och
Bitte Sj<ibloms yrkande att bifalla motionen 6 andra sidan och finner att fullmiiktige bifaller
Bitte Sjcibloms yrkande.

Fullmiiktige har sfiledes beslutat

att bifalla motionen med beaktande av vad som framkommit i huvudstyrelsens fiiredragning.

$ 3 8

Motion nummer 4, Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben om fiirbiittrad
information till rasklubbarna vid officiella jaktprov.

Tollareklubbens delegater Sverker Haraldsson och Anders Wahlberg anmiiler att man drar
tillbaks motionen di man anser att frigan under tidigare <iverldggningar vid fullmtiktigemotet
besvarats.

Fullmiiktige beslutar

att med godkiinnande liigga anm?ilan till handlingarna.

$ 3 e

Motion nummer 5, Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben om utdelning av
certifikat jaktklass.

Sverker Haraldsson, Tollareklubben ftjredrar motionen och yrkar bifall till densamma.

Kerstin Eklund ftiredrar huvudstyrelsens svar pd motionen och yrkar avslag till motionen.
Huvudstyrelsen lyfter fram i foredragningen att utstiillnings- och championatsreglema iir l6sta
enligt beslut i SKKs centralstyrelse for perioden 2007-2011. Frigan g?illande utdelning av
certifikat i jaktklass for Tollare borde ha beretts inlor den nya lisningsperioden.
Tollareklubben hade mdjlighet att viicka frigan i den remiss giillande utstiillnings- och
championatsreglerna som siindes ut till SSRKs rasklubbar under sommaren 2005. Denna
remiss liimnades obesvarad av Tollareklubben.

Anftirande hills av Ingemar Borelius, Willy Gustafsson, Gunilla Lefwerth, Lars Johnsson,
Kjell Svensson, Bitte Sjoblom, Mlirta Ericson och Andreas Sundgren.

Ingemar Borelius ftjreslir att huvudstyrelsen fir i uppdrag att i samrid med bercirda
rasklubbar komma fram till en form lor funktionell prcivning av egenskaper hos hunden.

Gunilla Lefwerth yrkar bifall till motionen.

Ingemar Borelius yrkar avslag till motionen med hiinvisning till sitt lbrslag.

Bitte Sjriblom yrkar bifall till motionen.
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Ordloranden stiiller proposition pA huvudstyrelsens yrkande pA avslag till motionen i ena och
Sverker Haraldssons yrkande att bifalla motionen 6 andra sidan och finner att fullmiiktige
bifaller huvudstyrelsens yrkande.

Votering beg?irs och skall verkstiillas

Voteringen genomft)rs medels handuppriickning.

Med 33 roster mot l2 bifaller fullmiiktige motionen.

Fullmiikti ge beslutar siledes

att bifalla motionen.

$ 4 0

Friga angiende Jaktforum

Bitte Sjdblom frigar huvudstyrelsen angiende hur Jaktforum fungerar. Varftjr finns ingen
moderator som granskar inliiggen. Det ftirekommer smutskastning och pistienden g<irs som
kan vara kriinkande.

Paul Andersson redovisar huvudstyrelsens syn pA Jaktforum. Paul Andersson meddelar ocksi
att han iir moderator for diskussionsfunktionen men anser sig inte hittills haft anledning att
ingripa.

Bitte Sjdblom uppmanar huvudstyrelsen att se civer hur Jaktforum skall utformas med siirskild
fokus p6 diskussionsfunktionen.

$ 4 1

Friga till huvudstyrelsen om stiid fiir att utveckla rasklubbarnas arbete med officiella
prov.

Ingemar Borelius ftjreslir att huvudstyrelsen fir i uppdrag att initiera en utredning i
samverkan med rasklubbarna i syfte att utveckla formerna ftir en lZitt tillgtinglig funktionell-
och mental beskrivning.

Syftet med denna beskrivning ska vara att funktionella och mentala krav ska fd ett starkare
genomslag i det breda avelsarbetet. Utredningen bdr utviirdera mdjligheten att nytda
beskrivningen som meritering i det extericirinriktade avelsarbetet och som meriteringsgrund i
rasklubbens egen avelsinriktade verksamhet.

Fullmiiktige beslutar

att <iverltimna tirendet till huvudstyrelsen ft)r beredning.

. l

l, /-. /\:
1 \ .  6 U Y  ( h C'  ( l - l  t  - u v l

P v  I



Sidan 19 av 19

s42

Avslutning

FullmSktiges ordftirande Kjell Briister <iverliimnar fullmiiktigemotet till SSRK:s ordltirande
Hans Richter som tackar fullmiiktige ftir visat ftjrtroende och diirmed forklarar 2006 irs
ordinarie fullmiiktigem<jte avslutat.
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Tommy Winberg
Sekreterare

Justeras:

d*/tu err/-*$
Birgitta Geschwindt
Justerare

Ordftirande

Justerare
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Fu l lmiktigeledamoter 2006 SSRK:s Avdeln ingar

Avdelning

Norrbotten

Vdsterbotten

V6sternorrland

J/H

Giivleborg

Viirmland

Bergslagen

Ostra

Ostgota

Vastra

Sm6land

S0dra

, !  / . ' -

Ordinarie

Lars-Goran Olsson

Britt-Marie Nordgren

Kjell Lindkvist
Tove Danielsson

Annel ie Mel in

Birgitta Geschwindt

Bengt Gustafsson
Lars Finne

Sune Ni lsson
Mats Niirling

Per-Erik Alund
Ingemar Borelius
Christer Jdrlgren
Petra Johansson
Sverker Olausson
Lena Wiberg
Patricia Nordbdck SS 1-30
Christine Chiacchiaretta $$ 31-42
Torbjorn Augustinsson

Leif Gustavsson
Maria Ahlbert

Sven-Erik Benhammar
Gunnar Petersson
Kristina Berghiinel
Rose-Marie Sund

Morgan Thorell
Leif Liljeblad

Li l ian Jonsson
Eva Ferm
Erik Bjorne
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Fullmdktigeledamoter 2006 SSRK:s Rasklubbar

ACC

Clumber

Cocker

Curly

Flat

Golden

Labrador

Springer

Tollare

Welsh

,j,
, L

Carina Sandell-Widin

Lotta Olsson

Daniel Svensson
Marie Kindstedt

Stephan Ostberg

Gunilla Lefwerth
Monica Olofsson
Tomas Persson

Sigvard Eriksson
Lotta FornAs SS 1-39
Helena Hellstrom
Cilla Hamfelt

Bitte Sjdblom
Willy Gustafsson
Jorgen Norrblom
Katarina Ramberg

Krister SOderstam
Anette Erlandsson

Sverker Haraldsson
Anders Wahlberg

Agneta Jonsson
Renate Schacherl
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HUVUDSTYRELSEN
Ledam0ter

Suppleanter

Revisorer

SSRK:s Kansl i

Valberedning

Andreas Sundgren
Agneta Olofsson
Kjell Svensson
Kerstin Eklund
Roger Westerman
Kerstin Lindecrantz
Thomas Persson
Paul Anderson

Camil la Ahrlund
Lars Johnsson
Hans Richter

Lisa Norrman $$ 1-22

Ann Ekberg

Elisabet Sahlin
Bengt Gustafsson

Mdrta Ericson $$ 31-42
Hans Forsell
Kjell Brdster
Tommy Winberg
Birgitta Staflund-Wiberg / JDF

Ovriga deltagare
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