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Plats: TEAMS 
 

 

Beslutande: Ledamöter:  
 Caroline Hagström 

 
Torbjörn Håkansson 

Ordförande, 
Domarutbildningsansvarig 
Vice ordförande, Kassör  

 Christer Frisk Viltspåransvarig 
 Håkan Dahlin 

 
Leif Hernefalk 
Sverker Haraldsson 
Petra Johansson 

Utställnings - och exteriöransvarig 
§1-26, §28-36 
Retrieverjaktansvarig  
Tollingjaktansvarig 
Spanieljaktansvarig 

 
 

Annika Åkerman 
Berth Nilsson 
 

Avelsansvarig 
Biträdande retrieverjaktansvarig 
 

Övriga deltagare:   
 Ann Ekberg 

 
Kansliet 
 

Inte närvarande: Gunilla Lefwerth  
Kerstin Abbing 
Maria Köhlström 
Anna Londré 

Funktionsbeskrivningsansvarig  
Sekreterare 
Små rasklubbar 
Funktionärsutbildningsansvarig 

 
Utses att justera: 

 
Petra Johansson 

 

   
   
   
Underskrifter:   
 
 

  

Ordförande: ………………………………………………  
 Caroline Hagström  
 
 
Sekreterare: 

 
 
………………………………………………. 

 

 Torbjörn Håkansson  
   
   
Justerande: ...................................................  
 Petra Johansson  
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FORMALIA 
§1 Sammanträdets öppnande. 
 
Mötesordförande Caroline Hagström hälsar alla välkomna och förklarar huvudstyrelsens 
sammanträde öppnat. 
 
 
§2 Val av sekreterare. 
 
HS beslutade  
 
att utse Torbjörn Håkansson till sekreterare för dagens möte. 
 
 
§3 Val av justerare. 
 
HS beslutade  
 
att utse Petra Johansson att jämte mötesordförande justera protokollet. 
 
 
§4 Fastställande av dagordning. 
 
HS beslutade 
 
att med tillägg av punkterna val av mötessekreterare och händelserapporten 110-018 fastställa 
dagordningen från 2023-01-05, version 3. 
 
 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 
§5 HS-protokoll 2022-11-26 -- 27. 
Föredragande Caroline Hagström. 
 
Det har noterats felaktigheter i protokollet från den 26-27 november 2022. 

• Revisor Tommy Winberg var närvarande vid hela mötet. 
• §449, Namnet Annika Alenfall ska rätteligen vara Jan Alenfall. 
• §455, Nästa möte hålls den 14 december 2022 och inte den 11 januari 2023. 

 
HS beslutade  
att med dessa noteringar lägga protokollet till handlingarna.  
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§6 Föregående HS-protokoll 2022-12-14. 
Föredragande Caroline Hagström. 
 
 
 
HS beslutade 
 
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna 
 
 
§7 In- och utgående skrivelser 2022-11-19 — 2022-12-21. 
Föredragande Caroline Hagström. 
 
HS beslutade  
 
att lägga förteckningen av in- och utgående skrivelser till handlingarna, Bilaga §7.  
 
 
ALLMÄNNA ÄRENDEN 
§8 Friskvårdsbidrag 
Föredragande Caroline Hagström. 
 
SSRK har fått förfrågan (IN 015-119) om föreningen inte kan se till att Skatteverket klassificerar 
föreningens aktiviteter så som godkända för det friskvårdsbidrag som kan ges av företag till sina 
anställda. 
 
HS konstaterar  
 
att Skatteverket inte har en lista över vilka aktiviteter som berättigar till friskvårdsbidrag. På 
Skatteverkets hemsida (https://www.skatteverket.se/friskvard) går det att läsa: 

• Arbetsgivaren bestämmer om personalen ska erbjudas ett friskvårdsbidrag. 
• Hur friskvårdsbidraget får användas bestämmer arbetsgivaren utifrån den praxis och 

lagstiftning som finns. Alla i personalen ska erbjudas samma villkor. 
• Du får använda friskvårdsbidraget till enklare aktiviteter med inslag av motion eller för 

behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet.  
 
HS beslutade  
 
att Caroline Hagström får i uppdrag att besvara skrivelsen. 
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§9 HS-protokoll på hemsida 
Föredragande Caroline Hagström. 
 
I och med byte av leverantör för vårt medlemsregister tappar vi funktionen att kunna läsa HS-
protokollen på en sida som skyddas med ett lösenord. Alternativen är i nuläget att intresserade får 
begära dem från kansliet eller att lägga ut det öppet på ssrk.se. 
 
HS beslutade  
 
att från och med protokoll 1 för 2023 lägga ut HS-protokollen på hemsidan. 
 
 
§10 App för Apportören 
Föredragande Ann Ekberg och Torbjörn Håkansson. 
 
I och med byte av leverantör för medlemsregistret har vi för tillfället problem med att lägga upp 
nya medlemmar till vår App för Apportören. 
 
HS beslutade 
 
att uppdra åt Torbjörn Håkansson att med stöd av vår webmaster snarast möjligt utreda vad som 
krävs för att kunna lägga in nya medlemmar så att de kan få åtkomst till Apportören digitalt. 
 
 
§11 SKK Start 
Föredragande Leif Hernefalk. 
 
Arbetsgruppen som arbetar med SKK om ett nytt anmälningssystem informerade om en positiv 
start av ett gemensamt SKK-Start. Nytt möte planeras äga rum under januari 2023. 
 
HS tackade för informationen. 
 
 
BORDLAGDA ÄRENDEN 
§12 Revidering av anvisningar för Nordiska viltspårmästerskapet, §436 - 2022. 
Föredragande Christer Frisk. 
 
HS beslutade  
 
att frågan är fortsatt bordlagd. 
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FULLMÄKTIGE 
§13 Verksamhetsberättelse 2022 
Föredragande Caroline Hagström. 
 
Samtliga ledamöter ombads att snarast komplettera med sina delar i verksamhetsberättelsen, då 
denna behöver fastställas vid nästa styrelsemöte. 
 
HS tackade för informationen. 
 
 
§14 Verksamhetsplan och budget 2023 
Föredragande Caroline Hagström. 
 
Samtliga ledamöter ombads att snarast komplettera med sina delar i verksamhetsplanen samt 
meddela kassören om önskade justeringar i budgeten för de kommande åren, då denna behöver 
fastställas vid nästa styrelsemöte. 
 
HS tackade för informationen. 
 
 
§15 Sekreterare Fullmäktige 
Föredragande Caroline Hagström. 
 
Caroline har varit i kontakt med Barbro Zetterberg och tillfrågat henne om hon kan vara sekreterare 
vid det kommande fullmäktigemötet. Barbro ha tackat ja till förfrågan. 
 
HS beslutade  
 
att till fullmäktige 2023 anmäla Barbro Zetterberg som sekreterare. 
 
 
§16 Proposition rörande reseersättning och arvode 
Föredragande Caroline Hagström. 
 
Föreligger ett propositionsförslag om införande av ekonomisk ersättning för HS-ledamöter och 
suppleanter vid deltagande på fysiska styrelsemöten. Vidare föreligger även sedvanligt förslag om 
villkor för reseersättning. 
 
HS beslutade  
 
att bordlägga frågan till nästa möte.  
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FUNKTIONÄRSTRÄFF 
§17 Funktionärsträffen 22-23 april 2023  
Föredragande Ann Ekberg. 
 
Ann redovisar planeringen inför kommande funktionärsträff. På träffen kommer det att vare en lite 
mer omfattande gemensam del kopplat till Vårt medlemskap. Vidare kommer det att vara enskilda 
träffa för Retrieverjakt, Spanieljakt, Exteriör, Viltspår, Avel och Kassörer. 
 
HS tackade för informationen. 
 
 
ORDFÖRANDE 
§ 18 Nomineringar till SKKs valberedning 
Föredragande Caroline Hagström. 
 
SKKs valberedning önskar förslag på kandidater till de valbara posterna inom SKK. Vi har vid det 
senaste ordförandemötet med rasklubbar och avdelningar efterfrågat förslag.  
 
HS beslutade  
 
att Caroline går vidare och tillfrågar det namn som kommit in som förslag till HS. 
 
 
§19 SKK Specialklubbskonferens  
Föredragande Caroline Hagström. 
 
Caroline och Torbjörn kommer att delta på Specialklubbskonferensen sista helgen i januari. Efter en 
kortare diskussion tar våra representanter med sig frågan om hur SKKs kommittéer och kansli 
jobbar med hälsoprogrammen efter kennelfullmäktiges beslut om dessa 2021. 
 
HS tackade för informationen. 
 
 
§20 Ordförandemöte 
Föredragande Caroline Hagström. 
 
Caroline redogjorde för dialogen vid det senaste ordförandemötet med avdelningar och rasklubbar.  
 
HS tackade för informationen. 
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§21 Medlemsenkät 
Föredragande Caroline Hagström. 
 
Caroline meddelade att vi har en bra svarsfrekvens på den pågående enkäten. Exakt svarsfrekvens 
är svår att nå då länkarna har skickats ut på olika sätt och därmed kan vissa medlemmar har fått 
länken mer än en gång.  
 
HS tackade för informationen. 
 
 
§22 Apportören 
Föredragande Caroline Hagström. 

Caroline påminde styrelsen om att det är viktigt att vi alla bidrar till artiklar i Apportören. Frågan om 
artiklar lyftes även på ordförandemötet där frågan ställdes om rasklubbarna och avdelningar var 
intresserade att bidra. Detta mottogs positivt och det är något vi kommer att jobba vidare med. 
 
HS tackade för informationen. 
 
 
VICE ORDFÖRANDE 
§23 Händelserapport 110-018 
Föredragande Torbjörn Håkansson 
 
SSRK HS har erhållit en händelserapport rörande domarens upplägg av ett öppenklassprov. Det som 
rapporterats till SSRK är avvikelser från gällande anvisning för öppenklass. All jaktprovsverksamhet 
inom SSRK ska bedrivas i enlighet med det regelverk, som fastställs av SKK JhK och som kan 
revideras vart femte år; och de anvisningar, som beslutas av SSRK HS och som normalt revideras en 
gång per år. Regelverk och anvisningar är dokument som beslutats av SKK och SSRK och de ska 
följas av SSRKs samtliga domare och funktionärer. 
 
Efter hörande av domare och utredning (bilaga §23) kan det konstateras att provupplägget inte 
följt de beslutade anvisningarna och att aktuell domare visat brister i förståelsen för gällande 
regelverk.  
 
HS beslutade  
 
att tilldela domaren en skriftlig varning, samt  
att uppdra åt vice ordförande att informera samtliga domare, avdelningsstyrelser, 
rasklubbstyrelser och kommittéledamöter om varför vi har händelserapport och göra det till en 
rutin att årligen skicka ut denna information till berörda. 
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INFORMATION 
§24 Förändringar av Apportören 
Föredragande Caroline Hagström. 
 
HS har erhållit en skrivelse (IN 075-247) från en av våra medlemmar om förslag på förändring av 
apportören gällande layouten.  
 
HS beslutade  
 
att i nuläget inte göra några förändringar, men samtidigt tacka medlemmen för visat intresse och 
engagemang i vår tidning. 
 
 
§25 Sponsor 
Föredragande Torbjörn Håkansson. 
 
Torbjörn informerade om att kontakter tagits med en potentiell sponsor. 
 
HS tackade för informationen. 
 
 
KANSLIET 
§26 Medlemsregistret 
Föredragande Ann Ekberg. 
 
Ann informerade om att överföringen av medlemsregistret har gått mycket bra. Efter samkörning 
med SKKs övriga register och folkbokföringsregistret är det nu endast ett fåtal medlemmar som 
inte kan använda bank-id för inloggning. 
 
HS tackade för informationen. 
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EXTERIÖR 
§ 27 Yttrande över Håkan Dahlin inför SKKs preparandkurs för blivande exteriördomare 
Föredragande Ann Ekberg. 
 
Redogjordes för Håkan Dahlins ansökan till Svenska Kennelklubbens preparandkurs för blivande 
exteriördomare som arrangeras i juni 2023. Han har sökt auktorisation på raserna labrador 
retriever, golden retriever och flatcoated retriever. Yttranden har inhämtats från berörda 
rasklubbar. 
 
HS beslutade  
 
att tillstyrka Håkan Dahlins ansökan till preparandkursen för blivande exteriördomare.  
Håkan Dahlin deltog inte i beslutet. 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
 
§ 28 Yttrande över Rebecca Govik inför SKKs preparandkurs för blivande exteriördomare 
Föredragande Håkan Dahlin. 
 
Redogjordes för Rebecca Goviks ansökan till Svenska Kennelklubbens preparandkurs för blivande 
exteriördomare som arrangeras i juni 2023. Hon har sökt auktorisation på raserna cocker spaniel, 
amerikansk cocker spaniel, engelsk springer spaniel, welsh springer spaniel och clumber spaniel. 
Yttranden har inhämtats från berörda rasklubbar. 
 
HS beslutade  
 
att tillstyrka Rebecca Goviks ansökan till preparandkursen för blivande exteriördomare för raserna 
cocker spaniel, amerikansk cocker spaniel, welsh springer spaniel och clumber spaniel. Ansökan 
tillstyrks inte för engelsk springer spaniel. 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
 
§29 Exteriörkommittén 
Föredragande Håkan Dahlin. 
 
Ulrika Hall önskar lämna sitt uppdrag i kommittén. 
 
HS beslutade  
att tacka Ulrika Hall för sitt arbete och översända en blomstercheck. 
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AVEL 
§30 Registrering av valpar efter hundar i danskt jakthundsregister 
Föredragande Annika Åkerman. 
 
En uppfödare har begärt dispens om registrering av valpkull efter en dansk hanhund som endast är 
registrerad i DJR. SKK har svarat att det inte är möjligt. Hanen måste vara registrerad i FCI-
organisation, i detta fall DKK för att valparna ska kunna registreras i SKK. 
 
HS tackade för informationen. 
 
 
FB-R 
§31 Möte med rasklubbar 
Föredragande Caroline Hagström. 
 
Caroline informerade om att ett möte ska hållas med retrieverrasklubbarna under kommande 
vecka för att diskutera funktionsbeskrivning retriever. 
 
HS tackade för informationen. 
 
 
TOLLINGJAKT 
§32 Tollingjaktkommittén  
Föredragande Sverker Haraldsson. 
 
Sverker informerade om att han önskar göra förändringar i Tollingjaktkommittén. 
 
 
HS beslutade 
 
att entlediga Anders Wahlberg från Tollingjaktkommittén samt att tacka Anders för sitt arbete och 
översända en blomstercheck. 
 
 
§33 Certifiering av provledare tolling. 
Föredragande Sverker Haraldsson. 
 
Vid certifiering av provledare för tollingjakt vid mötet i december saknades ett namn. 
 
HS beslutade 
 
att godkänna certifiering som provledare för Jan-Erik Larsson. 
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§34 Justeringar i SSRK-prov 
Föredragande Sverker Haraldsson. 
 
Då tollingjaktproven kommer att ligga kvar i SSRK-prov när nästa provsäsong startar behöver det 
göras vissa justeringar i och med förändrat regelverk. 
 
HS beslutade  
att uppdra åt Sverker att snarast återkomma med kostnader för aktuella förändringar. 
 
 
ÖVRIGT 
§35 
Nästa sammanträde.  
 
Nästa sammanträde äger rum 2023-02-11--12, i Upplands Väsby. 
 
 
§36 
Beslut om vilka beslut som inte får tillkännages innan protokollet är justerat. 
 
HS beslutade  
 
att §23 och §32 inte får kommuniceras innan protokollet justerats. 
 
 
§37 
Mötet avslutas. 
 
Mötesordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 


