Protokoll fört vid Springerklubbens
ordinarie fullmäktigemöte 2007-03-24
§1 Mötets öppnande
Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar
välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
§2 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes genom upprop. 11 delegater var närvarande.
Röstlängden bifogas. Bilaga 1
§3 Val av ordförande samt vice ordförande för fullmäktigemötet
Fullmäktige beslutade:
att utse Krister Söderstam till fullmäktiges ordförande samt Tina Kauppinen
till fullmäktiges vice ordförande.
§4 Klubbstyrelsens anmälan av protokollsförare för mötet.
Meddelades att styrelsen utsett Barbro Collin som protokollsförare för mötet
§5 Val av 2 justerare tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera protokollet
Fullmäktige beslutade:
att till justerare tillika rösträknare välja Solveig Rosén och Rose-Marie Berglund
§6 Beslut om närvaro och yttranderätt för annan än vald delegat och person
(enligt § 7 B mom 6)
Ordföranden meddelar att enligt SSRK:s stadgar, § 7, mom 6, har varje
medlem rätt att närvara vid fullmäktigemötet samt att yttra sig.
Att deltaga i beslut äger dock endast delegat rätt att göra.
§7 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
Tid för 2007 års fullmäktigemöte meddelades i Springertidningen nummer 4/2006.
Fullmäktiges ledamöter har genom kallelse och övriga handlingar,
utsänd 2007- 03 - 03 , kallats till ordinarie fullmäktigemöte.
Fullmäktige beslutade:
att fullmäktigemötet har stadgeenligt sammankallats.
§8 Fastställande av dagordning
Fullmäktige beslutade:
att fastställa dagordningen i enlighet med huvudstyrelsens förslag.

§9 Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med
balans och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt
revisorernas berättelse
Krister Söderstam föredrog verksamhetsberättelsen
Kassör Olle Karlsson föredrog huvudstyrelsens förslag till årsbokslut för 2006.
Krister Söderstam föredrog avelsrådets verksamhetsberättelse
Fullmäktige beslutade:
att med godkännande lägga huvudstyrelsens verksamhetsberättelse för 2006 till
handlingarna.
§10 Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Fullmäktige beslutade:
att fastställa den av styrelsen upprättade och av revisorerna godkända balans
och resultaträkningen per 2006-12-31
§11 Klubbstyrelsens rapport avseende uppdrag från fullmäktigemötet 2006
Krister Söderstam föredrog de uppdrag styrelsen fått från föregående fullmäktige
Fullmäktige beslutade:
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.
§12 Ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med förslag från revisorerna
Fullmäktige beslutade:
att bevilja huvudstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
§13 Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till
a) verksamhetsplan för det kommande år
b) rambudget för kommande år
c) medlemsavgifter ( enligt § 4 )
d) fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.
a) Verksamhetsplan 2007
Tillägg till verksamhetsplanen:
Fullmäktige uppdrog till styrelsen att tillsammans med andra spanielklubbar ta initiativ
till en instruktörs utbildning i SSRK:s regi
Fullmäktige beslutade:
att med ovanstående tillägg fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2007

b) Rambudget för 2007
Kassör Olle Karlsson föredrog förslag till budget
Fullmäktige beslutade:
att fastställa 2007 intäktsbudget till 610500 kronor och
kostnadsbudget till 604 750 kronor.
c) Styrelsen föreslog följande medlemsavgifter:
fullbetalande medlem
275 kronor
familjemedlem
50 kronor
valpköpar medlemskap
100 kronor
utlandsmedlem
375 kronor
Medlemsavgifterna föreslås träda i kraft 2007-06-01
Fullmäktige beslutade:
att fastställa medlemsavgifterna till:
fullbetalande medlem
275 kronor
familjemedlem
50 kronor
valpköparmedlemskap
100 kronor
utlandsmedlem
375 kronor
Medlemsavgifterna skall träda i kraft 2007-06-01
d) Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigeledamöter och övriga funktionärer
Krister Söderstam föredrog huvudstyrelsens förslag till reseersättning för funktionär.
Fullmäktige beslutade:
att vid resa med egen bil lämnas ersättning med belopp/mil enligt
skattemyndighetens anvisningar
att vid resa med tåg ersätts kostnader för 2:a klass samt vid behov sovvagnsbiljett
För 1:a klass på tåg fodras kassörens medgivande
att för avlägset boende ledamöter må kostnadsjämförelser göras mellan kostnader
för bil/tåg och ordinarie flyg. För avlägset boende kan det också bli aktuellt med
övernattning i samband med uppdrag för Springerklubben. Även här skall boende
godkännas av kassören
att möjligheterna till samåkning skall alltid prövas innan val av transportsätt
att vid uppdrag för Springerklubben utgår inga arvoden eller traktamenten. Detta
gäller alla uppdrag inom klubben

§14 Val av ordförande och vice ordförande, ordinarie ledamöter, och suppleanter i
klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Krister Söderstam presenterade valberedningens förslag.
Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter var:
Ordförande Nyval
vakant
Ledamot
Nyval
Tina Kauppinen
Ledamot
Nyval
Anders Anemo
Ledamot
Nyval
Pia Axelsson
Ledamot
Fyllnadsval
Barbro Collin
Ledamot
Fyllnadsval
vakant

1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år

Mötet föreslog följande ordinarie ledamöter:
Ordförande Nyval
Tina Kauppinen
Ledamot
Nyval
Anders Anemo
Ledamot
Nyval
Pia Axelsson
Ledamot
Nyval
Barbro Collin
Ledamot
Fyllnadsval
Krister Söderstam
Ledamot
Fyllnadsval
Johan Eriksson

1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år

Valberedningens förslag till suppleanter:
Mikael Eriksson
Ann-Sofie Öhman
med Mikael Eriksson som förste suppleant

1 år
1 år

Fullmäktige beslutar
att utse
Tina Kauppinen till huvudstyrelsens ordförande för en tid av 1 år.
att utse
att utse
att utse
att utse
att utse
att utse
att utse

Anders Anemo till ordinarie ledamot
2 år, tillika vice ordförande
Pia Axelsson till ordinarie ledamot
2 år
Barbro Collin till ordinarie ledamot
2 år
Krister Söderstam till ordinarie ledamot 1 år
Johan Eriksson till ordinarie ledamot
1 år
Mikael Eriksson till suppleant
1 år
Ann-Sofie Öhman till suppleant
1 år
med Mikael Eriksson som förste suppleant

§15 Val av revisorer och revisorsuppleanter(enligt §9)
Valberedningen föreslår:
nyval av Christina Filén och Ninni Sandström tillordinarie revisorer samt
nyval av Maria Herbertsson och Mia Rudolfsson till revisorssuppleanter för en tid av ett
år.
Fullmäktige beslutade:
att utse Christina Filén och Ninni Sandström till ordinarie revisorer samt
Maria Herbertsson och Mia Rudolfsson till revisorssuppleanter för en tid av ett år.
§16 Val av valberedning
Fullmäktige beslutade
att uppdra åt styrelsen att tillfråga lämpliga personer att ingå i valberedning.

§17 Beslut om omedelbar justering
att genomförda val samt beslut om tjänstgöringsordning för suppleanter i § 13-17
förklaras omedelbart justerade.
§18 Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet eller motion
som av avdelning anmälts till klubbstyrelsen för behandling av fullmäktigemötet
6 motioner hade inkommit till styrelsen.
Motion 1
Huvudstyrelsens förslag till Uppfödarstrategi
Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till
Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007.
Fullmäktige beslutade:
att bifalla motionen
Motion 2
Styrelsens motion: Deltagande vid Club Show
Bakgrund:
Huvudstyrelsen fick av Fullmäktigemötet 2006 i uppdrag att utarbeta ett förslag till
rekommendationer avseende deltagande vid Springerklubbens årliga Club Show.
Rekommendationen skulle avse såväl utställare som inbjudna utländska domare.
Rekommendationen skulle vidare presenteras för godkännande vid Fullmäktigemötet
2007.
Styrelsen föreslår Fullmäktige att bifalla motionen.
Rekommendationen förutsätts träda i kraft redan vid årets Club Show
Fullmäktige beslutade:
att avslå motionen
Motion 3 – 6
Motion 3: Barbro Collin
Motion 4: Anne-Marie Eklund
Motion 5: Peter Olsson
Motion 6: Ywette Persson

se bilaga 1
se bilaga 2
se bilaga 3
se bilaga 4

Bakgrund: Springerklubbens huvudstyrelse har under våren 2006 sett
över de statuter som gäller för Springerklubbens Vandringspriser.
Huvudstyrelsen beslutade att ändra statuterna för Årets Uppfödare.
Pris från jaktprov skulle fr.o.m. år 2007 inte längre vara obligatoriskt för att få ansöka
om vandringspriset. Skälet till denna ändring var att huvudstyrelsen anser att det
föreligger stor orättvisa med att komma till start på jaktprov, beroende på var i landet
man bor.
I ändringen av statuterna angavs också att så snart det s.k Grundprovet för spaniels
trätt i kraft, skall åter pris från jaktprov vara obligatorisk för ansökan om Årets
Uppfödare.
Motivering: De 4 inkomna motionerna (se bilagor) innehåller alla förslag
om att statuterna för Springerklubbens vandringspris Årets Uppfödare,
skall ändras tillbaka till det som gällt före ändringen.
Dvs. att pris på jaktprov skall vara obligatoriskt för att ansöka om Årets Uppfödare.

Huvudstyrelsen föreslår Fullmäktige att bifalla motionerna.
Huvudstyrelsen menar att de tidigare statuterna bättre
speglar intentionerna i förslaget till Uppfödarstrategi.
Fullmäktige beslutade:
att bifalla motionen
§ 19 Övriga frågor
En förfrågan om Springerklubben ska fira årets 25 års jubileum
Ett förslag som kom upp var att lägga firandet i samband med Club Show. Till exempel
skulle en uppvisning av springerns olika användningsområden kunna göras på Club
Show.
Styrelsen presenterade sej.
§20 Mötets avslutning
Tina Kauppinen tackade Krister Söderstam för uppdraget som mötesordförande.
Tina presenterade sej själv och avslutade årets fullmäktige och tackade
samtliga delegater och medlemmar för ett bra fullmäktigemöte.
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