Protokoll fört vid
Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte
2008-03-15

§1.

Mötets öppnande
Tina Kauppinen hälsade fullmäktige delegaterna, övriga medlemmar och SSRK:s
representant Torbjörn Augustinsson välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

§2.

Fastställande av röstlängden
Röstlängden fastställdes. 13 delegater var närvarande.
Röstlängden bifogas. Bilaga 1

§3.

Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet
Till ordförande för fullmäktigemötet valdes Bengt Norrving och till
vice ordförande valdes Tina Kauppinen
Fullmäktige beslutar:
att utse Bengt Norrving till fullmäktiges ordförande samt Tina Kauppinen
till fullmäktiges vice ordförande.

§4.

Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid fullmäktigemötet
Till protokollförare för mötet utsågs Barbro Collin

§5.

Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande
ska justera protokollet
Till justerare tillika rösträknare valdes Rose-Marie Berglund och Tania Jarlstam
Fullmäktige beslutar:
att till justerare tillika rösträknare välja Rose-Marie Berglund och Tania Jarlstam

§6.

Val av tre personer att bereda ett förslag för val av valberedning under § 17.
Till att bereda ett förslag för val av valberedning valdes Kerstin Grundblad,
Sophia Jarl och Barbro Collin
Fullmäktige beslutar:
att till att bereda ett förslag för val av valberedning valdes Kerstin Grundblad,
Sophia Jarl och Barbro Collin

§7.

Beslut om närvaro och yttranderätt för annan än vald delegat och person
(enligt § 7 mom 6)
Enligt stadgarna har representant för SSRK:s HS rätt att närvara och yttra sig.
Torbjörn Augustinsson representerar SSRK:s HS på detta möte

§8.

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade
Tid för 2008 års fullmäktigemöte meddelades i Springertidningen nummer 3 och 4/2007.
Fullmäktiges ledamöter har genom kallelse och övriga handlingar,
utsända 2008 02 15 , kallats till fullmäktigemöte.
Fullmäktige beslutar:
att fullmäktigemötet har stadgeenligt sammankallats.
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§9.

Fastställande av dagordningen och anmälan av övriga frågor
En ändring i § 19e anmäldes. Ordet ”frihet” byts ut till ”mandat.
Torbjörn Augustinsson anmälde att han önskar redovisa SSRK:s konsekvensutredning
gällande Jaktspaniels i Sveriges (JIS) fullvärdiga medlemskap i SSRK.
Konsekvensutredningen redovisas under punkt 19 b
Paul Andersson anmälde som övrig fråga Labrador klubbens motion till SSRK:s fullmäktige
angående delning av SSRK i en spaniel och en retrieverklubb
Fullmäktige beslutar:
att fastställa dagordningen med ovanstående ändring och tillägg

§10.

Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse 2007 samt avelsarbetet 2007
Sophia Jarl föredrog verksamhetsberättelsen, som godkändes och lades till handlingarna.
Fullmäktige beslutade:
att med godkännande lägga huvudstyrelsens verksamhetsberättelse för 2007 till
handlingarna.

§11.

Föredragning och fastställande av årsbokslut med balans-och resultaträkning samt
revisorernas berättelse
Olle Carlson föredrog årsbokslut men balans och resultatredovisning, samt revisorernas
berättelse.
Fullmäktige beslutar:
att fastställa den av styrelsen upprättade och av revisorerna godkända balans
och resultaträkningen per 2007-12-31 och att resultatet uppförs i ny balansräkning.

§12.

Klubbstyrelsens rapport avseende uppdrag från fullmäktigemötet 2007
Barbro Collin föredrog de uppdrag styrelsen fått av fullmäktige 2007.
Rapporten finns i verksamhetsberättelsen.
Fullmäktige beslutar:
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

§13.

Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
I enlighet med revisorernas förslag beviljas huvudstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2007
Fullmäktige beslutar:
att bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2007

§14.

Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till
verksamhetsplan för kommande år
Tina Kauppinen föredrog huvudstyrelsens förslag till verksamhetsplan
Fullmäktige beslutar:
att fastställa huvudstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2008

Rambudget för kommande år
Olle föredrog klubbstyrelsens förslag till rambudget för 2008
Fullmäktige beslutar:
att fastställa rambudgeten för 2008
Medlemsavgifter (enligt §4)
Klubbstyrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2008:
fullbetalande medlem 275 kronor
familjemedlem
50 kronor
valpköpar medlemskap 100 kronor
utlandsmedlem
375 kronor
Fullmäktige beslutar:
att fastställa medlemsavgifterna enligt klubbstyrelsens förslag
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Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer
Klubbstyrelsens föreslår oförändrade villkor för reseersättning enligt nedan:
Vid resa med egen bil lämnas ersättning med belopp/mil enligt
skattemyndighetens anvisningar
Vid resa med tåg ersätts kostnader för 2:a klass samt vid behov sovvagnsbiljett
För 1:a klass på tåg fodras kassörens medgivande
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
Möjligheterna till samåkning skall alltid prövas innan val av transportsätt
Vid uppdrag för Springerklubben utgår inga arvoden eller traktamenten. Detta
gäller alla uppdrag inom klubben
Fullmäktige beslutar:
att fastställa villkoren för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer enligt klubbstyrelsens förslag

§15.

Val av ordförande och vice ordförande, ordinarie ledamöter, och suppleanter
i klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
(enligt §8 mom 1)
Kerstin Grundblad presenterade valberedningens förslag
Valberedningen förslag till ordförande:
Ordförande
Kjell Nielsen

Nyval, för en tid av

1 år

Mötet föreslog Tina Kauppinen som ordförande på 1 år
En röstning genomfördes där mötet enhälligt valde Tina Kauppinen som ordförande
Fullmäktige beslutar:
att utse Tina Kauppinen som ordförande för en tid av 1 år
Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter:
Vice ordförande Veronica Östman
Fyllnadsval, för en tid av
Ledamot
Sophia Jarl
Nyval, för en tid av
Ledamot
Kerstin Nilsson
Nyval, för en tid av
Ledamot
Olle Carlson
Nyval, för en tid av
Valberedningens förslag till suppleanter:
Suppleant
Hans-Gunnar Leytman Nyval, för en tid av
Suppleant
Anna Greta Lingebrandt Nyval, för en tid av
med Hans-Gunnar Leytman som förste suppleant
Fullmäktige beslutar:
att utse
Veronica Östman
att utse
Sophia Jarl
Kerstin Nilsson
att utse
att utse
Olle Carlson

till vice ordförande, för en tid av
till ordinarie ledamot, för en tid av
till ordinarie ledamot, för en tid av
till ordinarie ledamot, för en tid av

att utse
Hans-Gunnar Leytman till suppleant, för en tid av
att utse
Anna Greta Lingebrandt till suppleant, för en tid av
med Hans-Gunnar Leytman som förste suppleant

1 år
2 år
2 år
2 år

1 år
1 år

1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
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§16.

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter (enligt §9)
Kerstin Grundblad presenterade valberedningens förslag
Ordinarie revisor
Christina Filén
nyval, för en tid av
Ordinarie revisor
Ninni Sandström
nyval, för en tid av
Revisorssuppleant Maria Herbertsson
nyval, för en tid av
Revisorssuppleant Eva Åkerlöf
nyval, för en tid av
Fullmäktige beslutar:
att utse
Christina Filén
att utse
Ninni Sandström
att utse
Maria Herbertsson
att utse
Eva Åkerlöf

§17.

1 år
1 år
1 år
1 år

till ordinarie revisor, för en tid av
till ordinarie revisor, för en tid av
till revisorssuppleant, för en tid av
till revisorssuppleant, för en tid av

1 år
1 år
1 år
1 år

Val av valberedning
Kerstin Grundblad presenterade förslaget till valberedning
Anna Dagson
1 år sammankallande
Siv Ödlund
1 år
Suzi Sundberg
2 år
Fullmäktige beslutar:
att utse
Anna Dagson
att utse
Siv Ödlund
att utse
Suzi Sundberg

till valberedning, för en tid av
till valberedning, för en tid av
till valberedning, för en tid av

1 år samt sam.k.
1 år
2 år

§18.

Beslut om omedelbar justering av § 15 - § 18
Fullmäktige beslutar:
att genomförda val samt beslut om tjänstgöringsordning för suppleanter i § 13-17
förklaras omedelbart justerade.

§19.

Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet och motion som
av avdelning anmälts till klubbstyrelsen för behandling av fullmäktigemötet
(enligt § 7 mom 8)
a. Motion 1 : Huvudstyrelsens motion gällande revidering av stadga
Tina Kauppinen föredrog motionen.
Fullmäktige beslutar:
att bifalla motionen
Det antecknas till protokollet att beslutet var enhälligt, vilket innebär att kvalificerad
majoritet har uppnåtts varför stadgeändring kan genomföras efter beslut av SSRK:s HS
b. Fråga från huvudstyrelsen gällande ställningstagande för JIS ansökan om fullvärdigt
medlemskap i SSRK
Torbjörn Augustinsson föredrog SSRK:s konsekvensanalys angående Jaktspaniels i
Sveriges (JIS) fullvärdiga medlemskap i SSRK.
SSRK:s huvudstyrelsens intentioner är att lägga fram ett förslag på ett fullvärdigt
medlemskap för JIS och Torbjörn förklarade med konsekvensanalysen varför SSRK
tycker att det är bra.
Tina Kauppinen föredrog huvudstyrelsens fråga.
Huvudstyrelsen har valt att inte göra någon egen konsekvensanalys då man inte finner
att det är förenligt med SK:s stadgar och inte heller med SSRK:s stadgar att dela upp
ansvaret för en ras
Det var många som ville framföra sina åsikter och frågor runt konsekvensanalysen och
nedan följer en sammanfattning
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Åsikter framkom att det kändes kränkande att Torbjörn refererade till Springerklubbens
springrar som ”showspaniels”
Åsikter framkom att på samtliga positiva effekter i konsekvensanalysen finns möjligheten
att driva dessa frågor inom Springerklubben
Torbjörn talade om att åsikter inhämtas från representanter av alla varianter av spaniels.
Fråga ställdes där det efterlystes en redovisning för vilka man frågat?
Åsikter framkom att de bl a de i konsekvensanalysen nämnda riskerna för att
”betydelsefulla funktionärer inom SSRK:s jaktliga verksamhet avslutar sina
förtroendeuppdrag” och att ”etableringen av grundprovet försvåras” ,om inte JIS får vara
fullvärdig medlem inom SSRK upplevdes som ett hot.
Också det som sades om att jaktverksamheten försvåras för att värdefulla kontakter med
de stora gods, där jaktprov nu bedrivs, kommer att försvinna om inte JIS får fullt
medlemskap i SSRK, upplevdes som ett hot för att driva igenom SSRK:s och JIS
ståndpunkt.
Torbjörn menade att om dessa funktionärer lämnar SSRK minskar eller försvinner den
jaktliga aktiviteten för spaniels
Fråga ställdes om hela SSRK:s ansvar för den jaktliga aktiviteten för spaniels står och
faller med JIS
En fråga som återkom från flera mötesdeltagare var varför inte SSRK tagit sitt ansvar och
påpekat och hjälpt Springerklubben med att förvalta den jaktliga biten av rasansvaret
tidigare.
Klubben kan hålla med om att det ansvaret inte skötts bra, men att man nu på egen hand
jobbar på att förbättra detta
Uttrycktes också frågor om att det var oklart vem Torbjörn företrädde: JIS eller SSRK
Paul framförde att JIS önskan var att få arbeta med frågor runt den jaktavlade
populationen, tex hälsa, som fullvärdig medlem, men att man kan tänka sig att så
småningom ingå i Springer- respektive Cockerklubben.
Vad gäller utbildning menade Torbjörn att varje klubb har ansvaret för utbildning av sina
medlemmar och att JIS inte vill ha ansvar för andra än sina medlemmar
Torbjörn berättade också att SSRK:s konsekvensanalys för ca 3 veckor sedan skickats
till SKK:s Föreningskommitté för ett förhandsbesked.
Mötesordförande sammanfattade och ställde huvudstyrelsens fråga till fullmäktige:
Anser Springerklubbens fullmäktige att Springerklubben ska stödja JIS ansökan om
fullvärdigt medlemskap i SSRK. Svaret blev ett enhälligt nej.
Fullmäktige beslutar:
att Springerklubben inte stödjer JIS ansökan om fullvärdigt medlemskap i SSRK
c. Beroende på svar av § 19 b. , förslag och beslut om vidarehantering av ärendet
för styrelsen
Eftersom svaret på § 19 b, blev nej föredrog Tina Kauppinen förslaget.
Mötesordförande ställde frågan om fullmäktige ger huvudstyrelsen mandat att införa
en egen avdelning för den jaktavlade populationen inom Springerklubben
Svaret blev ett enhälligt ja
Fullmäktige beslutar:
att ge huvudstyrelsen mandat att införa en egen avdelning/funktionsgrupp för den
jaktavlade populationen inom Springerklubben
d. Förslag från huvudstyrelsen om mandat för revidering av uppfödarstrategin
Protokoll Springerklubbens fullmäktige
2008 03 15 Sid 5 av 6

Tina Kauppinen föredrog huvudstyrelsens förslag.
Monica Jansson, Östras lokalavdelning, anmälde en avvikande åsikt och yrkade på
avslag på förslaget
Mötesordförande ställde huvudstyrelsens förslag mot Monicas förslag och röstning
genomfördes. Röstningen utföll med majoritet (11/2) för huvudstyrelsens förslag.
Fullmäktige beslutar:
att ge huvudstyrelsen mandat att fortlöpande revidera uppfödarstrategin
innan utvärdering 2010
e. Fråga om styrelsen har mandat att avlägga röst på motioner vid SSRK´s fullmäktige
Tina Kauppinen föredrog frågan som gällde om huvudstyrelsen har mandat att själva
utse delegater och svar på motioner till SSRK:s fullmäktige 2008
Mötesordförande ställde frågan om fullmäktige ger huvudstyrelsen mandat att avlägga
röst på motioner vid SSRK:s fullmäktige. Svaret var ett enhälligt ja.
Fullmäktige beslutar:
att ge huvudstyrelsen mandat att avlägga röst på motioner vid SSRK:s fullmäktige
§20.

Övriga frågor (enligt § 7 mom 9)
Labrador klubben har i en motion till SSRK:s
fullmäktige tagit upp frågan angående delning av SSRK i en spaniel och en retrieverklubb
Paul Andersson presenterade sina åsikter kring en delning av SSRK i en spaniel och en
retrieverklubb.
Paul ställde frågan om det skulle vara meningsfullt att Spanielklubbarna gemensamt
förberedde frågan om en delning.
Huvudstyrelsen ställde sig positiva till förslaget om en gemensam diskussion och tar med sig
det inför kommande verksamhetsår

§21.

Mötets avslutande
Bengt Norrving tackade för sig och lämnade över till Tina Kauppinen
Tina tackade Bengt Norrving för uppdraget som mötesordförande och avslutade
årets fullmäktige samt tackade samtliga delegater och medlemmar för ett bra
fullmäktigemöte.

Mötesordförande

……………………………………………
Bengt Norrving

Justeras

Justeras

…………………………………………….
Rose-Marie Berglund

………………………………………….
Tania Jarlstam

Vid protokollet

……………………………………………
Barbro Collin
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