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Funktionärer
Huvudstyrelsen
Ordinarie ledamöter:
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Avelsansvarig
Informationsansvarig
Jaktansvarig
Suppleanter

Tina Kauppinen
Veronica Östman
Barbro Collin
Olle Carlson
Pia Axelsson 2008 05
Kerstin Nilsson tom 2008 06 därefter avelsansvarig
Sophia Jarl
Anna-Greta Lingebrandt tillika utställningsansvarig
Hans-Gunnar Leytman

Avelskommitté:
Pia Axelsson, avelsansvarig tom 2008 05
Kerstin Nilsson avelsansvarig from 2008 06
Lotta A Wennersten tom 2008 06
Lena Rollmar
Vaino Wiik tom 2008 05
Ann Sofie Öhman from 2008 03
Monica Jansson from 2008 05
Medlemsansvarig:
Gunilla Carlsson
SKK:s medlemshantering
Valpförmedlare:
Anne-Maj Muhrén tom 2008 03 15
Kerstin Nilsson from 2008 03 16
Springertidningen:
Linda Holmgren, redaktör tom nr 4
Lotta Bering, lydnad/ bruks tom nr 2
Barbro Collin lydnad/bruks from nr 3
Annelie Johansson, viltspår tom nr 2
Anna-Greta Lingebrandt from nr 3
Lena & Leffe Olsen, agility
Webbansvarig:
Kerstin Nilsson
Valberedning:
Tom 080315:
Kerstin Grundblad, sammankallande
Anna Dagsson
From 080315
Anna Dagson, sammankallande
Suzi Sundberg
Siv Ödlund
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Huvudstyrelsens arbete
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Fullmäktige och konstituerade styrelsemöte, Stockholm
Styrelsemöte, telefonmöte
Styrelsemöte, telefonmöte
Styrelsemöte, Vallby Prästgård, Enköping
Styrelsemöte, telefonmöte
Styrelsemöte, telefonmöte
Styrelsemöte, telefonmöte
Styrelsemöte, telefonmöte
Styrelsemöte, telefonmöte
Styrelsemöte, Vallby Prästgård, Enköping
Styrelsemöte, Taxinge, Södertälje
Styrelsemöte, telefonmöte
Styrelsemöte, telefonmöte
Styrelsemöte, telefonmöte

Fullmäktige
Fullmäktigemötet 2008 biföll huvudstyrelsens motion om revidering av stadga
Stadgarna är nu ändrade i enlighet med beslutet
I frågan angående ställningstagande för JIS ansökan om fullvärdigt
medlemskap i SSRK beslöt mötet att inte stödja JIS ansökan
Styrelsen fick mandat att införa en egen avdelning/funktionsgrupp för den
jaktavlade populationen inom Springerklubben
Efter möten med SSRK och JIS blev JIS accosierad klubb i SSRK.
Införandet av en egen avdelning för den jaktavlade populationen ansågs sedan inte nödvändig
Frågan om styrelsen har mandat att avlägga röst på motioner vid SSRKs fullmäktige
bifölls av mötet och styrelsens representanter deltog och röstade på SSRKs fullmäktige
Förslaget från huvudstyrelsen om mandat för revidering av uppfödarstrategin antogs av mötet
och vissa mindre revideringar har genomförts, dels efter en genomgång på ett styrelsemöte,
dels efter medlemsträffen
Fullmäktigemötet 2007 fastställde huvudstyrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2007
Fullmäktigeuppdrag
I enlighet med bifall av 1 motioner uppdrogs huvudstyrelsen att revidera stadgarna enligt beslut.
Huvudstyrelsen har reviderat stadgarna efter godkännande av SSRK
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Verksamhetsplan 2008
Vi har i enlighet med verksamhetsplanen fortsatt med implementeringen av uppfödarstrategin.
Uppfödarutbildningar har hållits i flera lokalavdelningar och av enskilda uppfödare.
Ett medlemsmöte hölls där man bland annat diskuterade uppfödarstrategin
Kommunikationen med avdelningarna har fortsatt med bl.a månadsbrev.
Möjlighet till utbildning har givits i form av utbildning till funktionsbeskrivare/testledare och till
domare/funktionär för grundprovet
Club Show 2008 arrangerades i samarbete med World dog Show.
Ett jaktprov, fält/nybörjarklass och ett grundprov arrangerades också under året
Arbetet med funktionsbeskrivningen har fortsatt under ledning av Lotta Ahlberg Wennersten
och Anette Öhman:
• Utbildning till funktionsbeskrivare och testledare genomförd
• 17 beskrivare/testledare utbildade. Av dessa är 9 är helt klara. 8 har kvar antingen
examinationsfrågorna eller M3 utbildningen
• Information om vilka som är beskrivare/testledare och hur dessa kontaktas finns
på hemsidan under avel
• Information om Funktionsbeskrivning finns på hemsidan under avel
• Funktionsbeskrivningsprotokollen finns klara och numrerade
• Ett dataprogram för att underlätta inmatning av protokollen samt framtagande av
diverse statistik är under arbete
• Ett informationsblad om funktionsbeskrivning är framtagen men ej kopierad.
• En arbetsgrupp för fortsatt arbete med funktionsbeskrivning håller på att ta form
Yttranden/ remisser
SKK
Valpförmedlingen
Styrelsen närvarade och lämnade sin röst på motioner på SSRK:s fullmäktige 2008
Övrigt
Medlemmar
SKK har under året skött den administrativa delen av medlemshanteringen mot en avgift.
Gunilla Carlsson har hanterat utskick av välkomstbrev till nya medlemmar och övriga
medlemsfrågor
Antal betalande medlemmar per den 31 december 2008
Avdelning
Gotland
Gävle Dala
Mellansverige
Nedre Norra
Norrbotten
Skaraborg
Småland
Syd
Trestad
Uppland Västmanland
Västerbotten
Västra
Östgöta
Östra
Utländska medlemmar
Totalt antal betalande medlemmar

Antal
medlemmar
13
130
80
36
33
59
69
107
85
144
41
135
94
247
34
1307

Springerklubbens verksamhetsberättelse för år 2008
Sid 3 av 5

Ekonomi
Beträffande ekonomin hänvisas till separat ekonomisk redovisning
Samarbetsavtal
Huvudstyrelsen har under verksamhetsåret fortsatt sitt samarbete med AGRIA och Royal
Canin.
SSRK
Springerklubben har varit representerade vid/med
1 SSRKs Fullmäktige:
Tina Kauppinen, Olle Carlson, Hans-Gunnar Leytman
1 SSRKs funktionärsträff:
Tina Kauppinen, Olle Carlson, Sophia Jarl
4 ordförandemöten rasklubbar och avdelningar Tina Kauppinen
3 telefonmöten spanielklubbarna
Tina Kauppinen
1 SSRK huvudstyrelse-möte
Tina Kauppinen
1 projektgruppen SSRK
Tina Kauppinen
1 SSRK möte
Tina Kauppinen
Avelskommitténs verksamhetsberättelse för 2008
• Under året har vi haft 6 stycken telefonmöten samt många mailkontakter.
• 2st från avelskommittén har deltagit i SSRK:s avelskonferens jan -08.
• Planerat och genomfört hälsoenkäten och medlemsmötet 8 november 2008.
• Följt upp och arbetat med nya PRA fall.
• Tagit en första kontakt med SLU om forskningsprojekt för att hitta PRA genen.
• Avelsansvarig har haft ett möte med Tomas Bergström och Åke Hedhammar från SLU
om ovanstående forskningsprojekt.
• Informerat i tidningen och på hemsidan .
• Bevakat rasens utveckling.
• Arbetat med uppfödarutbildningen.
• Förfrågningar från medlemmar, uppfödare och andra intresserade av rasen
som inkommit till avelskommittén har besvarats.
• Förfrågningar från HS har besvarats.
• Haft kontakt med SKK i frågor som berör avelskommitténs arbetsområde.
• Sammanställt statistik och övrig information till Apportören, Springertidningen och hemsidan.
Styrelsens aktiviteter
Upprättade ett samarbetsavtal med JIS och Cockerklubben om JIS association
till SSRK.
Samverkat med spanielklubbarna och övriga rasklubbar och avdelningar inom
SSRK för framtiden inom organisationen SSRK.
Jakt
Verksamhetsåret inledde med en jaktträff för samtliga jaktansvariga i lokalavdelningarna.
Tanken med träffen var att se över den jaktliga verksamheten i klubben och samtidigt komma
överens om hur klubben arbetar vidare med grundprovsverksamheten. Träffen förlades till
Norrköping. De avdelningar som var närvarande beslutade med jaktansvarig från HS att
klubben ska erbjuda medlemmarna en nationell grundkurs i jaktlig träning. Riktlinjer och
kursplan för denna klubbades under mötet. Flera avdelningar har startat denna grundkurs med
goda resultat.
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Under april månad anordnade Springerklubben HS ett grundprov utanför Linköping. Till provet
fanns totalt sex hundar anmälda. Domare för dagen var Bert Johansson. Trots att ingen av
hundarna blev godkända verkade aktiviteten sporra deltagarna till en fortsättning. Alla visade
stort intresse för Berts träningstips och planerade en andra start senare.
För andra året i rad höll Springerklubben sitt officiella fältprov på Fågelbro gård utanför Uppsala.
Fågelbro ägs av Anne Willbjer. Totalt kom tolv hundar till start. Hans Sundberg, provets
domare, lotsade deltagarna genom provet med van och säker hand. Provledare Tom Lauritzen
var också ett gott pedagogiskt stöd vid starterna. Totalt gick sex hundar till pris. Provbästa med
1:a och Hp blev Zetastar Sense of Flush med ägare Claes Berger, Uppsala.
Vi tackar markägare, domare samt provledare för en, som vanligt, trevlig och välorganiserad
dag.
Club show
Denna avhölls i samband med kennelklubbens World Dog Show.
Datumet var fredagen den 4 juli och platsen var Almare Stäket - Kungsängen.
Hela veckan hade solen gassat från en klarblå himmel och värmen hade "för
hundarna" varit lite mycket men själv njöt man i fulla drag.
Våra domare var paret Colin & Kay Woodward. Mrs Woodward dömde 73 tikar
och Mr Woodward de 55 hanarna.
Bir och Bim gick till två svenskfödda och svenskägda hundar vilket var roligt då hela
11 nationer var representerade i startfältet av 128 springrar !
Bir blev unghundshanen Stardom Special Effect som även tog hanhundscertet
och Bim blev Ch Trollängens My Chatterbox. Tikcertet gick däremot till Schweiz där
Gaufrette de Syringa var deras deltagare i öppenklassen.
KM i juniorhandling avhölls också och vinnare där blev Åsa Harrysson.
Alla våra vandringspriser för Årets-utmärkelserna utdelades under eftermiddagen och alla var
väldigt trötta när det blev dags för BIS, alla utom Annika Sanchez som enkelt sprang hem den
vinsten.
Medlemsträff
Medlemsträff genomfördes den 2008 11 08 på hotell Viktoria, Uppsala.
29 personer deltog på medlemsträffen
Forum
Arbetet med att upprätta ett forum på hemsidan för Springerklubbens uppfödare
har påbörjats
Tidningen
Till nr 1 togs en ny offert fram, som väsentligt sänkte kostnaden för tidningen
Linda Holmgren slutade som redaktör efter nr 4 2008. Nya redaktörer blev
Vainio Wiik och Elisabeth Eldh
Valpförmedling
En del ändringar i reglerna för valpförmedling och uppfödarlista genomfördes
årskiftet 2008/2009
En avgift för äldre till salu infördes

Valpförmedlingen har hanterat 55 valpkullar under verksamhetsåret 2008.
Av dessa har 13 kullar begärt förlängd tid på valpförmedlingen.
28 hundar har annonserats under Unghundar/vuxna till salu

9 nya kennlar tillkom på uppfödarlistan under året
Inventarier & förvaltning
Se bifogad lista
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