
 

Motioner till Springerklubbens fullmäktige 2009. 
 
Motion 1 

Angående tillhörighet till lokalklubb. 
När man blir medlem i springerklubben bör man fritt få välja vilken lokalklubb man vill 
tillhöra. Det finns många skäl till detta, som det nu är hamnar man i den klubb man 
tillförs beroende på vilket postnummer man har. 
Detta har för många inte fungerat då man vill tillhöra annan lokalklubb som man har 
större anknytning till. Orsakerna kan vara många tex. att man har närmare och bättre 
väg till annan lokalklubb, att man känner mer samhörighet med annan lokalklubb. 
 
Springerklubben Bohuslän/Dal-Trestad 
 
Styrelsens förslag : Avslag med motiveringen att man tillhör samma klubb , varje 
medlem har tillgång till aktivering och kurser oavsett var man bor.  
Springerklubben har valt att följa seden i den specialklubb vi tillhör, SSRK, där man 
sedan  januari 2007 har den geografiska indelningen som avdelningarna är uppdelad 
i som medlemsområde. 
 
Motion 2 

Angående instruktörskurs. 
Springer Östra anser att det nehövs information och fortbildning i Grundkurs 1-3. 
Vi föreslår därför att Springerklubben anordnar en kurshelg under 2009 för 
instruktörer som vill hålla grundkurs. 
 
Springer Östra 
 
Styrelsens förslag : Tillstyrkan med motiveringen att verksamhetsansvarig redan 
har enligt verksamhetsplanen, en plan att genomföra en sådan aktivitet. 
 
Motion 3 

Angående jaktprov. 
Springer Östra upplever att det är svårt att komma med på jaktprov. Antalet 
startmöjligheter är inte tillräckligt. 
Vårt förslag är att Springerklubben ansöker hos SSRK att få anordna två (2) 
jaktprov/fält per år i nybörjarklass. 
Det känns som ett naturligt steg för rasklubbarna att få mer inflytande och dessutom 
innebär detta att nya marker och nya funktionärer kommer in i verksamheten. 
 
Springer Östra 
 
Styrelsens förslag : Tillstyrkan med motiveringen att det ligger i paritet med vårt 
RAS att vi ska utöka verksamheten med dessa frågor. 
 
   
 
 
 



Motion 4 

Angående vattenprov. 
Springer Östra har anordnat särskilt vattenprov två gånger. Men det har varit mycket 
trassel och mycket svårt att få godkännande av SSRK/Östra att få avhålla dessa 
vattenprov. Vi har även hört att det har varit nej från andra SSRK-distrikt att låta 
andra lokalavdelningar inom Springerklubben att få anordna vattenprov. 
Vårt förslag är att Springerklubben ansöker hos SSRK att få anordna egna 
vattenprov som självklart skall vara öppna för alla inom SSRK organisationen. 
Det känns som ett naturligt steg för rasklubbarna att få mer inflytande och dessutom 
innebär detta att nya marker och nya funktionärer kommer in i verksamheten. 
 
Springer Östra 
 
Styrelsens förslag : Tillstyrkan med motiveringen att det ligger i paritet med vårt 
RAS att vi ska utöka verksamheten med dessa frågor. 
 
Motion 5 

Angående resepoolen. 
Springer Östra upplever resepoolen som mycket betungande. Och skall den bestå i 
sin nuvarande form så finns det risk att lokalavdelningar väljer att inte skicka 
delegater på gemensamma träffar såsom Jaktträffar, Fullmäktige etc då det belastar 
deras ekonomi för mycket. 
Då vi ej får några medlemspengar alls så ser vi det som mycket märkligt att 
lokalavdelningarna skall betala hela sin reskostnad till aktiviteter som gäller SK-
centralt viktiga frågor. 
Vi känner att lokalavdelningarna ej skall behöva betala resekostnaderna fullt ut själva 
utan SK-centralt måste gå in och betala en del av de resekostnader som de mer 
långväga lokalavdelningarna har. 
Vårt förslag är att Resepoolen ändras enligt följande. Upp till 350:- betalar 
lokalavdelningarna själva: Överstiger resekostnaden detta så får respektive 
lokalavdelning i förväg äska pengar från SK-centralt och överskjutande kostnad 
betalas av SK-centralt. Och då måste billigaste ressätt tillämpas liksom samåkning 
om så kan ske. Lite mer framförhållning av lokalavdelningarna således. 
Lokalavdelningarna kan självklart bekosta sina resor själva om de har pengar till 
detta. Men alla Lokalavdelningar har inte bra ekonomi och detta kan slå hårt mot 
vissa lokalavdelningar. Om någon lokalavdelning står helt utan medel, får man 
ansöka till SK-centralt om att få hela sin resekostnad betald.  
 
Springer Östra 
 
Styrelsens förslag : Avslag med motiveringen att inga frågor borde betraktas som 
centrala då vi är samma klubb. Intäkter för verksamhet i klubbens regi går oavkortat 
till avdelningen och medlemsintäkterna ger upphov till styrdokumentet för 
verksamheten, som huvudstyrelsen upprättar.  
 


