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Funktionärer 
 

Huvudstyrelsen 
 

Ordinarie ledamöter: 
Ordförande    Tina Kauppinen, tillika utställningsansvarig 
Vice Ordförande   Anders Anemo, tom 07 04 22  
Sekreterare    Barbro Collin  
Kassör      Olle Carlson  
Avelsansvarig   Pia Axelsson 
Avtalsansvarig   Krister Söderstam, tom 07-10-07 
Ledamot     Johan Ericsson    
Suppleanter    Mikael Eriksson 
          Ann-Sofie Öhman       
 

Avelskommitté: 
Pia Axelsson, avelsansvarig 
Lotta A Wennersten 
Anette Erlandsson, tom 07 11 05 
Lena Rollmar 
Vaino Wiik 
 

Adjungerad jaktansvarig: 
Sophia Jarl 
 

Medlemsansvarig: 
Gunilla Carlsson  
SKK:s medlemshantering från 07 05 01 
 

Valpförmedlare: 
Anne-Maj Muhrén 
 

Springertidningen: 
Linda Holmgren, redaktör 
Lotta Bering, lydnad/ bruks 
Annelie Johansson, viltspår 
Lena & Leffe Olsen, agility 
  

Webbansvarig: 
Kerstin Nilsson 
 

Valberedning: 
Vakant fram till 07 11 15   
Från och med 07 11 15 
Kerstin Grundblad, sammankallande  
Anna Dagsson  
 

Revisorer: 
Ordinarie; Christina Filén, Ninni Sandström 
Suppleanter; Mia Rudolfsson, Maria Herbertsson 
 

Ekonomiassistent:   
Ewa Viklund 
 



 

Huvudstyrelsens arbete 
Styrelsen har sammanträtt: 
2007   03 24   Fullmäktige och konstituerade  styrelsemöte, Stockholm  
2007   04 28/29 Styrelsemöte,  Vallby Prästgård, Enköping 
2007 05 29  Styrelsemöte,  telefonmöte 
2007 06 25  Styrelsemöte,  telefonmöte  
2007 08 4/5  Styrelsemöte,  Vallby Prästgård, Enköping 
2007 09 17  Styrelsemöte,  telefonmöte  
2007 11 05  Styrelsemöte,  telefonmöte 
2007 11 15  Styrelsemöte,  telefonmöte  
2007 12 06  Styrelsemöte,  telefonmöte   
2008 01 08  Styrelsemöte,  telefonmöte  
2008  01 29  Styrelsemöte,  telefonmöte 
2008   02 19  Styrelsemöte,  telefonmöte 
 

Arbetsutskott 
2007 07 31  AU-möte, telefonmöte 
2007 10 15       AU-möte, telefonmöte 
 

Övriga möten   
2007 06 18       Styrelse/avelskommittén, telefonmöte 
2007 12 27      Styrelse/avelskommittén, telefonmöte 
 
Fullmäktige 
Fullmäktigemötet 2007 beslutade att bifalla  motionen från medlemmar om att ändra 
tillbaka statuterna för Springerklubbens vandringspris Årets springer till att det ska vara 
obligatoriskt med pris på jaktprov.  
 

Genomförande av uppfödarstrategin. 
Fullmäktige 2007 beslutade att bifalla motionen om uppfödarstrategin om att ta 
uppfödarstrategin i sin helhet efter de ändringar som  framtogs på medlemskonferansen 
den 20-21/1 2007 
 

Fullmäktigemötet 2007 valde att avslå motion 3 
 

Fullmäktigemötet 2007 fastställde huvudstyrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2007 
 

Fullmäktigeuppdrag 
I enlighet med bifall av 2 motioner uppdrogs huvudstyrelsen; 
 

Huvudstyrelsen ändrade statuterna och de nya statuterna gäller från och med  
Årets springer 2007 
 

Huvudstyrelsen fick i uppdrag att genomföra uppfödarstrategin. 
 

Verksamhetsplanen 
 

1. Implementera uppfödarstrategin  
Huvudstyrelsen har arbetat med att ta fram och utveckla verktyg/hjälpmedel till stöd för 
uppfödarna i deras avelsarbete. Nu finns flera av verktygen/hjälpmedlen, en del har trätt 
i kraft och övriga arbetas det vidare på. 
 

Styrelsen har ansett att allt inte kan göras på en gång, och beslutade att utveckling av 
en uppfödarutbildning och fortsatt arbete med funktionsbeskrivningen skulle prioriteras 
 

Uppfödarutbildning 
En uppfödarutbildning har tagits fram och en ”pilot”utbildning har genomförts av 
medlem. Springerklubben har nu tillgång till studieplanen och dess material.  
 

 
 



 

Funktionsbeskrivning 
Styrelsen gav Anette och Lotta uppdrag att fortsätta arbetet med 
funktionsbeskrivningen. Lotta och Anette har tagit fram ett förslag på utbildning av 
funktionärer till funktionsbeskrivningen och utbildningen ska startas upp under 2008 
  

Medlemsträffar 
Fullmäktige 2007 föreslog styrelsen att ett antal regionala uppfödarträffar genomförs 
under 2007 för att på det sättet underlätta och stödja införandet av  uppfödarstrategin. 
Uppfödar/medlemsträffar planerades på 4 platser, men då antalet anmälda till dessa 
träffar var mycket lågt, ställdes de in. 
Nya är planerade under 2008  
 

2. Satsning på att stärka och stimulera lokalavdelningarnas arbete. 
En viktig förutsättning för att förverkliga de mål och syften som uppfödarstrategin anger, 
är att Springerklubbens lokalavdelningar kan erbjuda medlemmarna en mötesplats och 
aktiviteter. Se vidare under punkt 1. 
 

3. Satsning på att bredda innehållet i Springertidningen 
Synpunkter har framförts att tidningen borde spegla rasen bredare. 
Redaktören har länge efterlyst material från medlemmarna som kan bredda innehållet. 
Med tanke på intentionerna med uppfödarstrategin så anser styrelsen att det krävs en 
annan balans vad avser innehållet. Vi anser det vara viktigt och nödvändigt att 
Springertidningens innehåll och profil står i samklang med mål och syften i 
uppfödarstrategin 
Klubbtidningen håller fortsatt hög klass vad gäller layout och kvalitet i utförandet och 
distribution. 
En del förändringar har gjorts: 
- Lokalavdelningarnas utrymme här ökats och de behöver från 1/1 2008 inte 
  betala för plats i tidningen. 
- En kostnad tas ut för införandet av champion och vinnarbilder 
- Presentation av styrelsen 
- Information från styrelsen 
- Jaktinformation 
 

Tidningen har tagit en alltför stor del av klubbens ekonomi och en ny offert på tidningen 
har tagits fram. Den innebär en väsentlig sänkning av kostnaden för tidningen. Format 
och sidantal bibehålls, men färgtrycket minskas. 
Den nya tryckningen börjar med nr 1 2008  
 

4. Stärka kommunikationen mellan huvudstyrelsen och lokalavdelningarna. 
Det föreslogs också en särskild funktion i styrelsen som tog ansvar för denna 
kommunikation.En informationsansvarig utsågs inom styrelsen, men tyvärr avgick han 
ur styrelsen redan i april och någon ny har inte tillsatts 
Ett månadsbrev med information har skickats till lokalavdelningarna 
Lokalavdelningarna får från 1/1 -08 ökat utrymme i ST och kostnaden för 
lokalavdelningarna har tagits bort.  
 

Styrelsen anser att vi kommit en liten bit på vägen, men att ytterligare åtgärder bör 
vidtas och att frågan tas upp i styrelsens förslag till 2008 års verksamhetsplan   
 

5. Implementeringen av grundprovet för Spaniels 
SSRK tog beslut om införande av grundprovet under en prövotid av 5 år 
En till styrelsen adjungerad jaktansvarig, Sophia Jarl, utsågs. 
SK planerade ett grundprov 2007-11-10, men på grund av för få anmälningar fick  
provet ställas in.  
SSRK tog initiativ till utbildning av domare och testledare. SK gick ut med en förfrågan 
och 5 personer anmälde sitt intresse och ska gå utbildningen 8-9/3 2008 
 



 

6. Tillägg till verksamhetsplanen 
Fullmäktige uppdrog till styrelsen att tillsammans med andra spanielklubbar ta initiativ till 
en instruktörs utbildning i SSRK:s regi gällande grundprovet 
 

7.  Valberedning 
Fullmäktige uppdrog styrelsen att tillsätta en valberedning.  
Detta skedde 2007 11 15 
 

Styrelsen inrättade ett arbetsutskott 2007 05 29. Arbetsutskottet ( AU ) kan hantera och 
besluta i enklare frågor och förbereda sådana som ska beslutas i styrelsen  
 

Yttranden/ remisser   
Styrelsen har svarat på SSRK:s remisser 
 -   angående organisationsutredningen  
-    fullmaktsröstning vid SSRK:s fullmäktige 
-    synpunkter på rovdjursutredningen 
 

Styrelsen närvarade och lämnade sin röst på motioner på SSRK:s fullmäktige 2007  
 

SSRK  väntar på ett svar från Springerklubben gällande ställningstagande för JIS 
ansökan om  att upptas som fullvärdig klubb i SSRK. 
I enlighet med stadga ger huvudstyrelsen fullmäktige 2008 uppdraget att svara 
 

Övrigt 
Styrelsen har godkänt två nya vandringspris, skänkta av medlemmar;  
Årets Bruksspringer och Årets Lydnadsspringer. Priserna börjar gälla 2008  
 

Medlemmar 
Fullmäktigemötet 2007 beslöt att överlåta den administrativa delen av 
medlemshanteringen på SKK från och med 2007 05 01  mot en avgift.            
Gunilla Carlsson fortsätter att hantera utskick av välkomstbrev till nya medlemmar och 
övriga medlemsfrågor  
 

Antal betalande medlemmar per den 31 december 2007 
 

Avdelning Antal 
medlemmar 

Gotland   15 
Gävle Dala 152 
Mellansverige   90 
Nedre Norra   52 
Norrbotten          39 
Skaraborg          64 
Småland           69 
Syd          119 
Trestad           96 
Uppland Västmanland              165 
Västerbotten                38 
Västra          131 
Östgöta                                      90 
Östra          250 
Utländska medlemmar     34 
Totalt antal betalande medlemmar  1404 
 
Ekonomi 
Beträffande ekonomin hänvisas till separat ekonomisk redovisning  
 

 



 

Samarbetsavtal  
Huvudstyrelsen har under verksamhetsåret fortsatt sitt samarbete med AGRIA och 
Royal Canin. 
Våra samarbetspartners har deltagit i samband med Club Show och jaktprovet.   
De har också bidragit till flera av lokalavdelningarnas aktiviteter  
  

SSRK. 
Springerklubben har varit representerade vid/med 
1 SSRKs Fullmäktige:         Tina Kauppinen, Olle Carlson 
1 SSRKs funktionärsträff:    Tina Kauppinen, Barbro Collin, Anders Anemo, 
                                          Sophia Jarl 
2 Möten med SSRK,  
  Jaktspaniel i Sverige (JIS)  
  och Cockerklubben:    Tina Kauppinen, Sophia Jarl, Olle Carlson 
1 SSRK-möte inför generella  
   domarkonferensen:    Tina Kauppinen 
1 SSRK avelskonferens:     Pia Axelsson, Barbro Collin, Vaino Wiik  
1 Inofficiellt grundprov/JIS   Tina Kauppinen, Olle Carlson, Barbro Collin 
       

Avelskommitté  
• Under året har vi haft nio stycken telefonmöten. 
• Vi har börjat med att följa upp RAS. 
• Vi har tillsammans med HS genomfört ett medlemsmöte i januari. 
• Vi har arbetat med ett program för medlemsmöte i december som tyvärr inte 

kunde genomföras på grund av för få anmälda. 
• Vi har informerat i tidningen och på hemsidan . 
• Vi har bevakat rasens utveckling 
• Vi har arbetat med en enkät som medlemmarna/uppfödare har fått svara på om 

springerns mentalitet. 
• Vi har arbetat med uppfödarutbildningen. 
• Förfrågningar från medlemmar, uppfödare och andra intresserade av rasen som 

inkommit till avelskommittén har besvarats. 
• Förfrågningar från HS har besvarats.  
• Vi har haft kontakt med SKK i frågor som berör avelskommitténs arbetsområde. 
• Vi har bevakat Grundprovets utveckling. 

  

 
Styrelsens aktiviteter 
Jaktprov   
Första helgen i oktober 2007 höll Springerklubben sitt första officiella fältprov i 
nybörjarklass. Detta förlades i Knutby kommun på Fågelbro gård. Totalt var 19 hundar 
anmälda till start, 15 ordinarie samt 4 reserver. Många var nervösa inför start eftersom 
detta var första gången större delen av startfältet startade på ett officiellt prov. Nerverna 
lugnades dock under dagen, mycket tack vare domare Bert Johansson och provledare 
Tom Lauritzen som mycket pedagogiskt stöttade ekipagen före och efter start. Eftersom 
dagen flöt på helt enligt god planering kunde samtliga ordinarie och dessutom samtliga 
reserver starta. Det blev en mycket lyckad dag med mycket fågelkontakt, trevligt 
umgänge och god mat.  Totalt gick sju hundar till pris och två av dessa fick första pris; 
Hornötorpets J.I.T samt SVCH, NVCH Kvistagrans Night Rider. Vi tackar Anne & Tom 
för mycket bra samarbete. 
 

Grundprov 
Grundprov var planerat till den 2007 11 10. Detta fick ställas in på grund av för få 
anmälda  
 

 



 

Club show 
2007 07 15 hölls den årliga utställningen i Halmstad på Plönninge 
naturbruksgymnasiums marker. Detta visade sig vara en alldeles utmärkt plats att hålla 
värdskap åt ett Club Show som också firade klubbens 25-års jubileum. Det var 128 
hundar anmälda till utställningen och 2 deltog på klubbmästerskapet i juniorhandling. 
Efter allt regnande i regionen var dock oron stor men dagen för utställningen sken 
solen. Domarna David Mitchell & Christine Savell var nöjda både med vistelsen och 
hundarna. Vinnare blev Ch Wongan Romanza At Barecho med Ch Beresford 
Benefactor som god tvåa.  
 

Uppfödar- och medlemsträffar 
Uppfödar- och medlemsträffar var planerade till 1/12 och 2/12 2007 och 02  
på 4 platser. Tyvärr fick dessa ställas in på grund av för få anmälningar.   
 

 
Valpförmedling 
En del ändringar i reglerna för valpförmedling och Unghundar/vuxna till salu 
genomfördes under hösten 
   

Valpförmedlingen har hanterat 57 valpkullar under verksamhetsåret 2007.  
Av dessa har 8 kullar begärt förlängd tid på valpförmedlingen.  
12 nya uppfödare har tillkommit på uppfödarlistan under året 
Cirka 50 hundar har annonserats under Unghundar/vuxna till salu 
 

Revisorernas kommentarer/önskemål  
Servern 
Servern har använts till att lagra de handlingar och mail som är relevanta att spara.  
 

Protokoll 
En ny protokollsmall har tagits fram och använts under året. Styrelsen har utformat den 
så att det ska vara lätt att följa olika ärenden. 
Styrelsen har också försökt att beskriva ärendena på ett tydligt sätt. 
 

Material till revisorerna 
Protokoll från styrelsen har löpande skickats till revisorerna 
  
Inventarier & förvaltning 
Se bifogad lista  


