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SVENSKA SPANIEL- OCH RETRIEVERKLUBBEN PROTOKOLL
2007-05-12--13
ss r-3e

Protokoll fttrt vid Svenska Spaniel- och Retrieverklubbens. SSRK,
ordinarie fullmiiktigemdte, 2007 -05-12--13, Hotell Nova Park,
Knivsta.

Parentation hAlles med anledning av att medlernmarna Sune Nilsson, Hedetorpets kennel och
Sven Kristersson har avlidit under 6ret. Sune Nilsson och Sven Kristersson har haft minsa
och omfattande f<irtroendeuppdrag inom SSRK.

$ r

Fullmiiktigemiitets iippnande

Svenska Spaniel och Retrieverklubbens ordforande Hans Richter hZilsar
fullmiiktigeledamotema samt rivriga deltagare villkomna och ftjrklarar 2007 irs ordinarie
ful lmiikti gem6te oppnat.

$ 2

Faststiillande av rtistliingden

Rostliingden justeras, Niirvarande 55 fullmiiktigeledamciter samt ovriga deltagare iir
fortecknade i bilaga S 2, FM 2007.
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$ 3

Val av fullmiiktiges presidium

Foreligger forslag frAn valberedningen att utse Bengt Norrving till fullm2iktiges ordforande
samt Sune Nilsson till fullmaktises vice ordforande.

Fullmiiktige beslutar

att utse Bengt Norrving till fullmiiktiges ordfdrande samt Sune Nilsson till fullmiiktiges vice
ordforande.

$ 4

Fullmiiktiges sekreterare

Meddelas att huvudstyrelsen utsett Tommy Winberg till fullmiiktiges sekreterare.
i\

$ 5

Val av justerare etc.

Fdreligger forslag att utse Jorgen Norrblom och Marita Bjorling till justerare, tillika
rdstrriknare.

Fullmiiktige beslutar

att utse J<irgen Norrblom och Marita Bjorling tilljusterare, tillika r<jstrziknare.

$ 6

Nf, rvaro och yttranderiitt

Sekreteraren meddelar att enligt SSRK:s stadgar, $ 7, mom 6, har varje medlem riitt att
nawaravid fullmiiktigemotet samt att yttra sig. Att deltaga i beslut iiger endast delegat r?itt att
g6ra.

Fullmiiktige beslutar

att lagga sekreterarens meddelande til I handl in garna.

$ 7

Fu llmiiktigemiitets samman kalland e

Tid och plats for 2007 irs fullmiiktigemote har ofl.entliggf orts i Apportciren nummer 112007.
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Fullmiiktiges ledamoter har genom kallelse och civriga handlingar, utsiind 2007-04-17, kallats
till ordinarie fullmiiktisemote.

Dessutom har en allmiin inbiudan skickats i februari 2007.

Fullmiiktige beslutar

att fullmiiktigem<itet har stadgeenligt sammankallats.

$ 8

Dagordning

Foreligger av huvudstyrelsen upprlittat I-orslag till dagordning.

Inliigg av Bitte Sjoblom om varftir inte en redovisning av organisationsutredningen finns med
pi dagordningen. 

,r

Hans Richter, huvudstyrelsen svarar att organisationsutredningen ska behandlas pA speciell
workshop som iiger rum efter att l<irdagens motesforhandlingar iir avslutade.

Fullmiiktige beslutar

att faststiilla dagordningen enli gt huvudstyrelsens f<irs lag.

$ e

Val av tre personer ftir fiirberedande av val till valberedning

Foreligger forslag att utse Bitte Sjciblom. Elisabet Sahlin, Annika Akerman och Tommy Borg
for att lorbereda val till valberednine.

Fullmiiktige beslutar

att utse Bitte Sjoblom, Elisabet Sahlin och Tommy Borg att ft)rbereda fullmdktiges val av
valberedning.

$  1 0

Verksamhetsberiittelse, samt irsbokslut med balans- och resultatr:ikning ftir 2006

Ordfdrande gdr en kortfattad ftiredragning.
Inliigg av Bitte Sjdblom ang att SKK:s remiss om fullmaktsrristning inte skickats ut frin
SSRK till rasklubbar och avdelningar.

Kjell Svensson svarar att det gjorts ett utskick med hiinvisning till SKK:s webbsida men att
svarsfrekvensen var lis.
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Anforande hills av Bitte Sjoblom. Gunilla Lefrverth. Hans Richter, Lars Johnsson och Kjell
Svensson.

En siirskild foredragning g<irs betriiffande avsnitt avel av Helena Hellstrcim, huvudstyrelsen.
Inl2igg av Marita Bjorling som frAgar huvudstyrelsen om styrelsens handliiggning av
ftireningen "Jaktspaniel i Sverige" och delat avelsansvar for berorda raser.
Gunnar Petersson ftireslir att frigan hiinskjutes till workshopen om organisationsutredningen.
Inlzigg gors av Bitte Sjoblom.

Under avsnitt jaktprov, retriever g6rs inliigg av Bitte Sjciblom som pipekar att det i
verksamhetsberiittelsen st6r att ingen rasklubb ansdkt om jaktprov under 2006 och att detta
beror pi att rasklubbama inte fick anordna officiella prov under 6ret.

Inliigg av Elisabet Sahlin att underrubriken "lnternational Field Trial Location" skall vara
"lCC, Individual Challenge Cup".

SSRK:s kass<ir Lennart Neiderud ftiredrar huvudstyrelsens forslag till irsbokslut ltir 2006.
Huvudstyrelsen fdreslir att uppkommet underskott med 60.107 kronor balanseras i ny
rlikning. t{

Efter overliiggning beslutar ful lmiiktige

att ta upp frigan om fbreningen Jaktspaniel i Sverige vid workshopen om
organisati onsutred ni ngen.

att med godkiinnande liigga huvudstyrelsens verksamhetsberiittelse ftlr 2006 till handlingarna.

s  1 1

Revisorernas beriittelse samt faststiillande av balans- och resultatriikning fiir 2006

Revi sor A gneta O lofsson foredrar revi sorernas beriittel se.

Revisorerna tillstyrker att huvudstyrelsen bevilias ansvarfrihet for riikenskapsAret 2006.

Det noteras att revisionsberiittelsen rir daterad, "Nykdping den 20 april2006" det skall vara
"Nykoping den 20 apri l2007".

Fullmdktige beslutar

att med godkiinnande liigga revisorernas bertittelse till handlingarna

att faststiilla av huvudstyrelsen uppriittad och av revisorerna pitecknad balans- och
resultatriikning per 2006-12-31och att i densamma uppkommet underskott med 60.107 kronor
balanseras i ny rtikning.

fr,y"'a



Sidan 5 av 15

$ 1 2

Huvudstyrelsens rapport avseend e u ppd ra g frin fullmiiktigemiit et 2006

GenomgAng av huvudstyrelsens rapport om erhAllna uppdrag frAn SSRK fullmtiktige 2006

Anltirande hills av Marita Bjdrling och Kerstin Eklund.

Fullmiiktige beslutar

att med godkiinnande liigga huvudstyrelsens rapport till handlingarna.

$  1 3

Ansvarsfrihet 2006

Foreligger ft)rslag frin revisorerna att bifalla ansvarsfrihet for huvudstyrelsens ledamdter fcir

SSRK:s fbrvaltning 2006. '�{

Fullmiiktige beslutar

att bevilja huvudstyrelsens ledamciter ansvarslrihet f'or 2006 irs ftirvaltning.

Beslutet var enhiilligt.

$ 1 4

Verksamhetsplan fiir 2008

Foreligger av huvudstyrelsen uppriittat forslag till verksamhetsplan for 2008.

Huvudstyrel sens ordforande Hans Ri chter ftiredrar iirendet.

Anft irande h6lls av Elisabet Sahlin.

Fullmiiktige beslutar

att faststiilla huvudstyrelsens fdrslag till verksamhetsplan for 2008.

$  1 5

Budget 2008

Genomg6ng av huvudstyrelsens f<irslag till budget skedde i samband med foredragning av

verksamhetsplan 2008.
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Fullmiiktige beslutar

att faststiilla 2008 6rs intiiktsbudget till 3.916.000 kronor och en kostnadsbudget till 3.892.700
kronor vilket innebiir ett budseterat overskott 23.300 kronor.

$  t 6

Avgifter 2008

Foreligger forslag frin huvudstyrelsen om oltjriindrade avgifter vilket innebiir 300 kronor fdr
fullbetalande medlem, familjemedlem 100 kronor, utlandsboende medlem 400 kronor och
uppfddare som anmiiler valpkdpare som ny medlem l30 kronor. Rasklubbsavgiften foreslAs
varu3 kronor per medlem i rasklubb.

Vidare foreslAs att avdelningarnas andel av fullbetalande medlemsavgift faststiills till40
kronor per medlem. Intiiktema fiir familjemedlemskap ftireslis att Ziven i fortsiittningen
tillfalla respektive avdelning i sin helhet.

t\

Fullmiiktige beslutar

att faststiilla avgifter f<ir 2008 enligt huvudstyrelsens forslag.

$  1 7

Reseersf,ttningar mm

Foreligger huvudstyrelsens ftirslag till reseersrittningar fcir styrelseledam<iter, revisorer,
valberedning och dem som ingir i resepoolen.

Fullmiiktige beslutar

att faststtilla foljande rese- och traktamentsbestrimmelser for styrelseledamciter, revisorer,
valberedning och dem som ingAr i resepoolen.

o vid resa med egen bil l2imnas ersrittning med liigsta belopp/mil enligt
skattemyndi ghetens anvisningar,

. vid resa med tig liimnas ersiittning enligt ltir dagen liigsta priser, samt vid behov
sovvagnsbiljett och/eller hotellrum

. for avliigset boende ledamdter mi kostnadsjiimf'orelser gciras mellan kostnader fdr
bil/tig och ordinarie flyg
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s  l 8

Val av hedersmedlemmar i SSRK

Fdreligger ftirslag fr6n huvudstyrelsen att utse Lilian Jonsson och Kjell Briister till
hedersmedlemmar i SSRK.

Fullmiiktige beslutar

att utse Lilian Jonsson och Kiell Briister till hedersmedlemmar i SSRK.

$ l e

Val av ordftirande i huvudstvrelsen. SSRK:s ordfiirande

Paul Anderson, valberedningen, fciredrar valberedningens fcirslag till omval av Hans Richter
till huvudstyrelsens ordforande for en tid av ett Ar.

t{

Fullmliktige beslutar

att utse Hans Richter till huvudstyrelsens ordfcirande for en tid av ett ir.

$ 2 0

Val av vice ordftirande i huvudsfyrelsen

Paul Anderson, valberedningen ftjredrar 2irendet.

Valberedningen foreslir omval av Kerstin Eklund, till huvudstyrelsens vice ordlorande. ftir en
tid av tvi ir.

Fullmiiktige beslutar

att utse Kerstin Eklund till vice ordforande i huvudstvrelsen ftir en tid av tvi ir.

$ 2 1

Val av ledamiiter i huvudstyrelsen

Paul Anderson, valberedningen ftiredrar iirendet.

Valberedningen fdreslir omval av Kjell Svensson och Camilla Ahrlund samt nyval av Lars-
Inge Kvist till ledamdter i huvudstyrelsen for en tid av tvi 6r.

Foljande ledam<jter innehar mandat till 2008: Roger Westerman, Lennart Neiderud, Torbjiirn
Augustinsson och Helena Hellstrom.
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Fullmdktige beslutar

att utse Kjell Svensson, Camilla Ahrlund och Lars-lnge Kvist till ledam<iter i huvudstyrelsen
for en tid av tvi 6r.

F22

Val av suppleanter i huvudstyrelsen

Paul Anderson, valberedningen foredrar ilrendet.

Valberedningen fdreslir nyval av Peggy Westerlund och Lena Rollmar samt omval av Soren
Swiirdh och Lars Johnsson till suppleanter i huvudstyrelsen for en tid av ett 6r.

Fullmiiktige beslutar

att utse, Peggy Westerlund, Lena Rollmar, Sciren Swiirdh och Lars Johnsson till suppleanter i
huvudstyrelsen frir en tid av ett 6r.

$ 2 3

Tj iinstgiiringsordnin g ft r suppleanterna

Paul Anderson, valberedningen loredrar iirendet.

Fullmiiktige beslutar

att suppleantema diinstgor i foljande ordning: Sdren Swiirdh, Peggy Westerlund, Lars
Johnsson och Lena Rollmar.

$ 2 4

Val av revisorer

Paul Anderson, valberedningen, foredrar iirendet.

Valberedningen foreslir nyval av Ann-Charlotte Sandelin-Jonsson, godkiind revisor och
Agneta Olofsson till ordinarie revisorer samt nyval av Brittmarie Engholm, samt omval av
Agneta Hammarstedt till revisorssuppleanter {iir en tid av ett Ar.

Fullmiiktige beslutar

att utse Ann-Charlotte Sandelin-Jonsson och Asneta Olofsson till ordinarie revisorer ltir en
tid av ett ir.

att utse Brittmarie Engholm och Agneta Hammarstedt till revisorssuppleanter for en tid av ett
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$ 2 s

Justering av genomftirda val

Fullmiiktige beslutar

att genomltirda val samt beslut om diinstgciringsordning fdr suppleanter i $$ l9-24 ftirklaras
omedelbart justerade.

$ 2 6

Val av valberedning

Fullmiiktige beslutar

att bordliigga val av valberedning till stindagen den 13 maj 2007.

!.

$ 2 7

Justering av dagordningen, Jaktspaniels i Sverige

Paul Anderson meddelar att den av fullmiiktige till workshopen hiinskjutna frAgan om
ft)reningen Jaktspaniels i Sverige, ist2illet kommer att behandlas under Ovriga frigor under
morgondagen.

Fullmiiktige beslutar

att medge att frigan om Jaktspaniels i Sverige fir stiillas under civriga frigor.

$ 2 8

Ajournering

Fullmiiktige beslutar

att ajournera fullmiiktigemotet till sondagen den 13 maj 2007 klockan 09.00.

(Direkt efter dagens mcite genomft)rdes en workshop med omfattande grupparbeten samt
redovisningar, angiende den aktuella utredningen om SSRK:s framtida organisation)

$ 2 e

Ateruppta gande av fullmiiktigemiitets fiirh an dlin ga r

Fullmiiktise beslutar

att iteruppta forhandl iqg4rna.
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$ 3 0

Justering av riistlf,ngden

Rdstliingden justeras, Niirvarande 54 fullmiiktigeledamoter samt dvriga deltagare 5r
ftirtecknade i bilaga S 2, FM 2007.

$  3 l

Val av valberedning

Aterupptar fullmdktige behandling av bordlagt iirenden.

Elisabet Sahlin foreslfir fullmiiktige att utse Marita Bjorling till ledamot ftir en tid av ett ir och
Sven-Erik Benhammar till ledamot for en tid av tvi ir i valberedningen.

Paul Anderson innehar mandat.

Vidare foreslir Elisabet Sahlin att Marita Bj<irling utses till sammankallande i
valberedningen.

Fullmiiktige beslutar

att utse Marita Bjorling till ledamot ftir en tid av ett 6r och Sven-Erik Benhammar till ledamot
i valberedningen fdr en tid av tvi ir

att utse Marita Bjorling till valberedningens sammankallande for en tid av ett Ar

att denna paragraf fdrklaras omedelbart justerad.

$ 3 2

Avskaffande av Garantifonden

Kj el I Svensson, huvudstyrelsen, foredrar eirendet.

Huvudstyrelsen foreslir att Garantifonden avskaffas frin och med den I januari 2008 och att
de fonderade medlen, 50.000 kronor, ska gi till verksamhetsbidrag till avdelningar och
rasklubbar i enlighet med av huvudstyrelsen angivna direktiv.

Fullmiiktige beslutar

att avskaffa Garantifonden frin och med l januari 2008

att de fonderade medlen ska gA till verksarnhetsbidrag till avdelningar och rasklubbar i
enlighet med huvudstyrelsens direktiv.

{1'
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$ 3 3

Infiirande av grundprov fiir spaniel

Kerstin Lindecrantz, huvudstyrelsen, och Paul Anderson, arbetsgruppens ordlorande foredrar
rirendet.

Anforande hills av Gunnar Petersson, Caroline Pouchard, Kjell Br2ister, Willy Gustafsson,
Daniel Svensson och Lilian Jonsson.

Caroline Pouchard yrkar avslag till huvudstyrelsens fdrslag.

Willy Gustaf-sson yrkar bifall till huvudstyrelsens forslag.

Daniel Svensson, Cockerspanielklubben, yrkar att foljande iindring gors i $ 10, "Fdrem6l fdr
bedomning - F?iltarbete" inftirs ordet rastyp som tilliigg till ordet ras. Cocker spaniel och
springer spaniel bestir av tvi varianter av raserna. Vi vill inte att de bida varianterna bedoms
efter samma norrn utan efter varje enskild variants lbrutsiittningar.

Kari Haave. Tina Kauppinen och Olle Carlson tillstyrker Daniel Svenssons yrkande.

Bitte Sjciblom meddelar attLabrador Retrieverkh,rbben inte kommer att delta i beslutet.

Tomas Persson meddelar att Flatcoated retrieverklubben inte kommer att delta i beslutet.

Helen Hiiggstrdm meddelar att Nova Scotia Duck Tolling retrieverklubben inte kommer att
delta i beslutet.

Owe Rindstrand meddelar att Golden retrieverklubben inte kommer att delta i beslutet.

Paul Anderson, arbetsgruppens ordforande ftireslAr ftljande komplettering av ft)rslaget: I
grundklass skall minst en apport besti av matnyttigt vilt. Om en blandning av dummies och
vilt fcjrekommer skall viltet vara den sista apporten.

Vidare tillstyrker arbetsgruppen att orden ras/rastyp konsekvent inftirs i $ 10.

Lars Johnsson, huvudstyrelsen, meddelar att huvudstyrelsen stiiller sig bakom arbetsgruppens
kompletterande forslag varfor det nu ltireligger ett av huvudstyrelsen reviderat forslag.

Ordf<iranden stiiller proposition pA huvudstyrelses ursprungliga forslag till inforande av
grundprov fdr spaniel 6 ena och Caroline Pouchards avslagsyrkande i andra sidan och finner
att fullmiiktige bifaller huvudstyrelsens forslag att infora ett grundprov fiir spaniel.

Ordfbranden stiiller sedan proposition, bifall eller avslag, pA Daniel Svenssons yrkande att
infora ordet ras/rastyp under $ 10 i regler f'or grundprov f-or spaniel och finner att fullmliktige
bifaller Daniel Svensson vrkande.

Ordftiranden stiiller slutligen proposition pA huvudstyrelsens reviderade ftirslag till regler for
grundprov for spaniel i ena och Willy Gustafssons bifall till det ursprungliga forslaget i andra
sidan och finner att f'ullmiiktige har bifallit huvudstyrelsens reviderade ftirslag till regler.
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Fullmiiktige har s6ledes beslutat

att grundprov ftjr spaniels skall inftiras

att i $ 10, Forem6l ltjr bedcimning - Fiiltarbete skall ordet ras/rastyp konsekvent inforas

att regelverket kompletteras i enlighet med huvudstyrelsens reviderade forslag.

$ 3 4

Motion frin Clumber spanielklubben angiende att det skall vara frivilligt ftir
rasklubbarna att vara med i resepoolen vid fullmiiktigemiiten.

Annika Akerman, Clumber spanielklubben, fijredrar motionen och tillstyrker huvudstyrelsens
ft)rslag till beslut.

Kjell Svensson, huvudstyrelsen, loredrar huvudstyrelsens besvarande av motionen samt
f<irslag till beslut, vilket innebiir att motionen avslA\ samt att en stadgeiindring gdrs sA att i ett
tilkigg infors i SSRK:s stadgar $ 7, mom I l, punkt I : "For rasklubbar med flirre ein 500
medlemmar den 3l december iret ftjre fullmiiktigemotet iir det frivilligt att ing6 i fordelningen
av resekostnader".
Fullmiiktige beslutar

att avsli motionen

att ett tillAgg infors i SSRK:s stadgar $ 7, mom 1 1, punkt 1: "Fdr rasklubbar med f?irre 6n 500
medlemmar den 31 december iret ftire fullm2iktigemcitet iir det frivilligt att ingi i ftirdelningen
av resekostnader".

Det antecknas till protokollet att beslutet var enhiilligt, vilket innebiir att kvalificerad majoritet
har uppnAtts varfor stadgeiindring kan verkstiillas.

$ 3 s

Motion frin Golden retrieverklubben angiende att rasklubbar ska ha riitten att ge
fiirtur till ooegen" ras vid A- och B-prov.

Golden retrieverklubben har meddelat att motionen iterkallats.

Fullmiiktige beslutar

att medse att motionen iterkallas.
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$ 3 6

Motion frin Flatcoated retrieverklubben angiende riitt till fiiretriide fiir den egna rasen
vid A-prov arrangerat av den egna rasklubben.

Flatcoated retrieverklubben har meddelat att motionen iterkallats.

Fullmiiktige beslutar

att medge att motionen fiterkallas.

$ 3 7

Motion frin avdelningarna Smiland och Ostergiitland angiende att
utstiillningscertifikat ftir samtliga retrieverraser endast ska kunna utdelas i jaktklass.

Avdelningen i Smiland har meddelat att man inte liingre st6r bakom motionen.

Marie Danielsson, Ostergdtland, ftiredra. rnotion.n och yrkar bifall till motionen.

Kerstin Eklund, huvudstyrelsen, foredrar huvudstyrelsens svar pi motionen och yrkar avslag
till motionen.

Anforande hills av Owe Rindstrand, Marita Bjorling, Gunilla Lefiverth, Bitte Sjoblom,
Tomas Persson, Annika Thunfors. Kjell Svensson och Marie Danielsson.
Owe Rindstrand yrkar bifall till huvudstyrelsens ftirslag.

Marita Bjorling, Bitte Sjdblom och Tomas Persson yrkar bifall till motionen.

Tina Kauppinen meddelar att spanielrassklubbarna, exklusive Irliindsk vattenspaniel, inte
kommer att deltaga i beslutet.

Annika Thunfors yrkar att som ett alternativ till motionens forslag uppdras det till
retrievenasernas rasklubbar att tillsammans utreda mojligheten att koppla godkiint anlagsprov
eller liknande som krav fcir erh6llande av utstiillningschampionat.

Owe Rindstrand yrkar bifall till Annika Thunfors forslag.

Ordforanden sttiller proposition pA 6 ena bifall till huvudstyrelsens forslag att avsli motionen
6 andra sidan bifall till motionen och finner att fullmtiktise beslutat att avsli motionen.

Votering begiirs och skall verkstiillas.

Ordforanden genomfor votering medels handuppr2ickning och finner att 18 ledamdter rostar
for huvudstyrelsen forslag att avsli motionen och att 24 ledamcjter rostar lor bifall till
motionen.

Annika Thunfors yrkande har diirmed fallit och provas inte av fullmiiktige.
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Fullmiiktige har s6ledes beslutat

att bifalla motionen.

Marie Ahlbert anmriler en ordningsfriga genom att gora ett kompletteringsyrkande.

Ordforande stiiller proposition, bifall eller avslag, huruvida Marie Ahlbert fir framlora ett
tilliiggsyrkande och finner att fullmiiktige bifaller Marie Ahlberts framstiillan

Marie Ahlbert yrkar att i hiindelse av avslag pi motion 412007 i SKK/CS ska motionen foras
vidare direkt till Kennelfullmiiktise i form av en motion.

Fullmiiktige beslutar

att bifalla Marie Ahlbert yrkande.

$ 3 8

Jaktspaniels i Sverige

Det iir sedan en tid tillbaka en forening bildad ".laktspaniels i Sverige". Foreningens
medlemmar har mer eller mindre starka knytningar till SSRK. Det rider oklarheter i
relationen mellan foreningen Jaktspaniels i Sverige och SSRK.

Hans Richter omtalar att huvudstyrelsen iinnu inte fAtt iirendet pA sitt bord och diirfor inte
kunnat ta stiillning till vilken relation SSRK ska ha till foreningen.

Paul Anderson redog<lr for foreningen "Jaktspaniels i Sverige".

Anforande h6lles av Gunnar Petersson, Hans Richter, Bitte Sjoblom, Willy Gustafsson, Lars
Johnsson, Per-Anders Nordling och Marita Bjorling.

Efter iiverliiggning beslutar fullmiiktige for loljande uttalande

att huvudstyrelsen noggrant tar till sig frigan och diirmed uppmanar fullmriktige
huvudstyrelsen att cippet prciva liireningen Jaktspaniels i Sveriges relation till SSRK.

$ 3 9

Avslutning

Fullmiiktiges ordforande Bengt Norrving civerliimnar fullmiiktigemotet till SSRK:s ordltirande
Hans Richter som tackar fullmiiktige for visat fortroende och diirmed forklarar 2007 hrs
ordinarie fullmiikti gemote avslutat.
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Sidan 15 av 15

Tommy Winberg
Sekreterare

Justeras:
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Marita Bjdrling
Justerare



Svenska Spaniel och Retieverklubben Bilaga S 2 FM 2007

Fullmdktigeledam6ter 2007 SSRK:s Avdelningar

Avdelning

Norrbotten

Vdsterbotten

Vdsternorr land

J/H

Gdvleborg

Dalarna

V6rmland

Bergslagen

Ostra

Ostgota

Vastra

Smaland

Sodra

Gotland

Ordinar ie

Lars-Goran Olsson
Carol ine Pouchard

Thommy Bohman
Berti l Furberg

Jan  Nord lund
Gertrud Jonsson

Tommy Zetterman

Birgitta Geschwindt
Lajla Rydberg

Leif Hernefalk !\

Mats Wid6n

Bengt Gustafsson
Johnny Car lsson

Sune  N i l sson
Mats Ndr l ing

Tommy Borg
Paul  Anderson
Petra Johansson
El isabet  Sahl in
Lena Wiberg-Johansson SS 1-27
Chr is ter  Jdr lgren
Lotta Treiberg

Mar ia Ahlber t
Mar ie Danie lsson

Sven-Er ik  Benhammar
Clas Andersson
Rose-Mar ie Sund
Bengt-Goran Landin

Jan Wiberg
Katar ina L jungquist

Lars L indgren
Per-Anders Nordl ing

Jan Boberg
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Fullmdktigeledam dter 2007 SSRK:s Rasklubbar

Clumber

Cocker

Flat

Golden

l116ndsk vattenspaniel

Labrador

Spr inger

Tollare

Welsh

Suppleanter

Revisorer

SSRK:s Kansl i

Valberedning

Ovriga deltagare

Annika Akerman

Kari Haave
Danie l  Svensson

Thomas Persson
Gunilla Lefwerth
Mia Bur l in  Hel ls t rand
Monica Olofsson

Owe Rindstrand
Annika Thunfors
Lotta Fornds
Ani ta Ohlsson

Helen Pettersson

Bitte Sjdblom
Willy Gustafsson
Jorgen Norrb lom
Mari ta Bjor l ing

Tina Kauppinen
Ol le Car lson

Susanne Holmberg
Helen Hdggstrdm

Agneta Jonsson
Britt-Louis Hjalmarsson

HUVUDSTYRELSEN
Ledamoter  Hans Richter

Kerstin Eklund
Lennart  Neiderud
Kjell Svensson
Helena Hel ls t rom
Kerstin Lindecrantz
Torbjorn Augustinsson
Cami l la  Ahr lund

Lars Johnsson

Agneta Olofsson

Ann Ekberg
N inn i  Lund

Paul  Anderson
Bengt Gustafsson

Kjell Braster
Marta Ericson
Bengt Norrving
Gunnar Petersson
Tommy Winberg
Lil ian Jpnsqon
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