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§ 1- § 19

Mötets öppnande.
Vice ordförande AnnSofie Öhman öppnade Fullmäktige 2014 och hälsade alla välkomna.
§ 1. Fastställande av röstlängden.
Röstlängden fastställdes genom upprop. 15 delegater var närvarande. Röstlängden bifogas. Bilaga 1.
§2. Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet.
Förslag som mötesordförande: Torbjörn Augustinsson från SSRK. Inga förslag till viceordförande.
Fullmäktige beslutar
att utse Torbjörn Augustinsson till fullmäktiges ordförande.
§ 3. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Till protokollförare för mötet anmäldes Marie-Louise Sahlén, SSRK.
§ 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera
protokollet.
Till justerare tillika rösträknare föreslogs Lotta Claëson och Ingrid Svensson
Fullmäktige beslutar
att till justerare tillika rösträknare välja Lotta Claëson och Ingrid Svensson
§ 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat och person (enligt § 7 mom 6)
Sammanlagt 8 stycken medlemmar från klubben.
§ 6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
Kallelse har visats på hemsida samt tidningen. Kallelse med Fullmäktigehandlingar har även sänds via maillista
till delegaterna 3 veckor innan mötet.
Fullmäktige beslutar
att fullmäktigemötet har blivit stadgeenligt utlyst.
§ 7. Fastställande av dagordningen
Följande punkter anmäldes som övriga frågor:
a) Plats för kommande FM
b) Angående Springerklubbens uppfödarlista
Fullmäktige beslutar
att fastställa dagordningen med ovanstående tillägg.

§ 8. Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och
resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Mötesordförande föredrog verksamhetsberättelserna för 2013.
Protokollförare

Mötesordförande

Marie-Louise Sahlén

Torbjörn Augustinsson

Justerare

Justerare

Lotta Claëson

Ingrid Svensson
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Peter Lanning, Östgöta, tog upp frågan angående närmare presentation av hedersmedlemmar. Förslag om en
noggrannare presentation om hedersmedlemmar i fortsättningen.
Marie Leandersson, Västra, ifrågasatte om tystnadslöftet. Den är redan reglerad enligt SKK grundregler.
Inlägg från AnnSofie Öhman, huvudstyrelsen om att texten är hämtad direkt från SKK. Men att den inte har
efterlevts.
Lotta Claëson, Östra, angående att endast ett fåtal uppfödare skulle tillfrågas i ärendet gällande presentation av
kommande kompendium inför domarkonferens. Alla uppfödare borde ges en chans att uttrycka sin åsikt.
Inlägg från AnnSofie Öhman, huvudstyrelsen om att formulering har skrivits på detta sätt efter samtal med
SSRK och Lena Rollmar.
Kristina Korhonen ifrågasatte att utvalda domare även skulle få granska kompendiet.
Barbro Collin, Nedre Norrbotten, gav förslag på att kompendiet skulle skickas ut till samtliga uppfödare för
genomgång. Därefter svara uppfödarna via mail och inga uppfödarmöten krävs för kompendiet.
Marita Johansson ifrågasatte förfarandet med att XXX markeringar i protokoll. På detta sätt förhindras
medlemmar att ta del av vem som till exempel utsetts som moderator på konferensen.
Lotta Claëson, Östra, ifrågasatte om det verkligen behövs en redogörelse av statistik och dylikt i
verksamhetsberättelsen för avel.
Inlägg av Gunnar Petersson att detta står i stadgarna att ingå i handlingarna (enligt § 7, Mom 1)
Vidare görs inlägg av Marita Johansson angående statistiken för HD har ökat, något att beakta.
Anförande av Josefin Hamilton, Östra, angående indelning av de olika typerna på verksamhetsberättelsen Jakt,
vem som avgör vilken typ som är DP eller ej.
Inlägg Torbjörn Augustinsson, SSRK att olika populationer i en ras ska redovisas separat i dessa populationer,
oavsett om de en och samma ras.
Vidare inlägg av Kristina Korhonen att det alltid bör finnas redovisning av samtliga springer spaniel och inte
utelämna någon typ.

Fullmäktige beslutande
att ta bort tystnadslöftet som enskild blankett och hänskjuta ärendet till tillträdande huvudstyrelse
§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller
förlust.
Fullmäktige beslutar
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att fastställa den av styrelsen upprättade och av revisorerna godkända balans- och resultaträkningen per 201312-31.
§ 10. Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående
fullmäktigemöte givit till klubbstyrelsen.
AnnSofie Öhman, huvudstyrelse föredrog ärendet angående Fucosidostest (FM 2013 § 19.1). Omarbetad text
finns med som ny proposition. Ärendet angående kommunikation mellan HS och medlemmar är ej kunnat
genomföras (FM 2013 § 12).
Fullmäktige beslutar
att åter hänskjuta ärendet (FM 2013 § 12) för tillträdande styrelse.
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.
I enlighet med revisorernas förslag beviljas huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013
Fullmäktige beslutar
att bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2013
§ 12. Ajournering
Fullmäktige beslutar
att ajournera fullmäktiges sammanträde 5 minuter
§ 13. Återupptagande av fullmäktiges sammanträde
Mötesordförande kontrollerade röstlängd. 15 delegater närvarande.
§ 14. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till
a. Verksamhetsplan för kommande år.
Nybörjarprov B, Östra den 2014-04-13 är inställd.
Tillägg med ett nybörjarprov A i Gävle under året.
Tillägg med deltagande på mässor under året.

Vaino Wiik, undrade vilken årskull kommer hälsoenkäten att gälla.
Inlägg AnnSofie Öhman huvudstyrelsen, om att årskull är ännu inte beslutat och enkäten är ännu inte fastställd.
Barbro Collin, Nedre Norra, menade att det är viktigt att kommunikationen gäller alla. Även att avelspolicyn och
uppfödarstrategin måste förankras väl. Föreslår att det bör finnas ett flertal mindre medlemsmöten.
Fullmäktige beslutar
att göra ett tillägg i verksamhetsplanen om förankring i frågan om avelspolicyn.
att fastslå huvudstyrelsen förslag för verksamhetsplanen 2014 med tillhörande tillägg.
b.

Rambudget för kommande år.
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Barbro Collin, Nedre Norra tog upp summan för tidningsporto om den stämde.
Inlägg av Eva Wiklund, huvudstyrelse om att den var felaktig och skulle vara den dubbla.
Barbro Collin, Nedre Norra, undrade om IT-kostanden och om det inte gick att få den specificerad istället.
Inlägg av Eva Wiklund, huvudstyrelsen som föredrog vilka delar som ingick under posten IT-kostnader –
Hemsida, Webbhotell, driftkostnader samt mailadresser.
Josefin Hamilton, Östra, angående att tidningen bör utkomma med fler nummer. Föreslog att huvudstyrelsen ser
över möjligheten att skicka 4 nummer/år.
Inlägg av AnnSofie Öhman, huvudstyrelsen om att huvudstyrelsen är väl medveten om betydelsen av att
medlemmar får en tidning hemskickad och undersöker möjligheten till all distribuera fler nummer av tidningen
på papper.
Josefin Hamilton, Östra, angående en neddragning av budget till Clubshow för att kunna kompensera eventuell
underskott i rambudgeten. Förslag att inte bjuda in trubadur till supén.
Barbro Collin, Nedre Norra, efterlyser en uppdelning av intäkterna på budgeten för Clubshow.
Fullmäktige beslutar
att uppdraga till tillträdande huvudstyrelse att se över driftkostnaderna på IT-kostnaderna
att uppdraga till tillträdande huvudstyrelse att överse budgetförslaget ytligare
att utöka posten för portokostnaden med 12 000 SEK till totalt 32 000 SEK.
att godkänna lagt förslag på Rambudget för 2014 med tillhörande tillägg.
c. Medlemsavgifter (enligt § 4).
Huvudstyrelsen föreslår följande medlemsavgifter för 2015.
Fullbetalande medlem
Familjemedlem
Valpköparmedlemskap
Utländskt valpköparmedlemskap
Utländskt medlemskap

275 kronor
50 kronor
100 kronor
200 kronor
350 kronor

Fullmäktige beslutar
att fastställa medlemsavgiften utefter huvudstyrelsen förslag.
d.

Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och
övriga funktionärer.
Huvudstyrelsen föreslår att:
Vid resa med egen bil lämnas ersättning med belopp per mil enligt skattemyndighetens anvisningar, för
närvarande 18:50 kr/mil. Vid resa med tåg ersätts kostnader för 2:a klass samt vid behov sovvagnsbiljett. För 1:a
klass på tåg fodras kassörens medgivande
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För avlägset boende ledamöter måste kostnadsjämförelser göras mellan kostnader för bil/tåg och flyg. För
avlägset boende kan det också bli aktuellt med övernattning i samband med uppdrag för Springerklubben.
Boende skall godkännas av kassören innan bokning. 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. Ajournering
Fullmäktige beslutar
att ajournera fullmäktiges sammanträde för lunch till klockan 13.15.
§ 16. Återupptagande av fullmäktiges sammanträde
Mötesordförande kontrollerade röstlängd. 15 delegater närvarande
§ 17. Val av ordförande och vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt § 8 mom 1).
Kristina Korhonen, valberedningen föredrar valberedningsförslag samt presenterade förslag på de två vakanta
platserna.

Fullmäktige beslutar
att utse följande huvudstyrelse
Ordförande Gunnar Petersson
Ledamot Barbro Collin
Ledamot Bert Johansson
Ledamot Birgitta Pettersson
Ledamot Linnea Pettersson

nyval 1 år
nyval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år
nyval 2 år

Suppleant 1 Camilla Jannesson nyval 1 år
Suppleant 2 Jenny Lundin

nyval 1 år

§ 18. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter (enligt § 9).
Kristina Korhonen, valberedningen föredrar valberedningsförslag. Ytterligare en suppleant efterfrågades, men
inget gehör gavs.
Fullmäktige beslutar
att endast tillsätt en revisorsuppleant
att utse följande till revisorer samt revisorsuppleant
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Revisor Anders Leandersson
Revisor Christina Filén

omval 1 år
omval 1 år

Revisorssuppleant Maire-Ly Fröberg-Sävström omval 1 år
§ 19. Val av valberedning. (enligt § 10)
Fullmäktige beslutar
att utse följande valberedning
Kristina Korhonen, sammankallande
Marie Leandersson
Marita Johansson

innehar mandat1 år
omval 2 år
nyval 2 år

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

§ 21. Ajournering
Fullmäktige beslutar
att ajournera fullmäktiges sammanträde på 5 minuter för underskrift av omedelbar justering enligt § 20. Bilaga 2
§ 22. Återupptagande av fullmäktiges sammanträde
Mötesordförande kontrollerade röstlängd. 15 delegater närvarande
§ 23. Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet eller motion som av lokalavdelning
anmälts till klubbstyrelsen för behandling av fullmäktigemötet (enligt § 7 mom 8).
§23.1 Proposition Hedersmedlem Gunilla Danielsson
Fullmäktige beslutar
att tilldela Gunilla Danielsson Hedersmedlemskap
§23.2 Proposition Hedersmedlem Viveka Näslund
Fullmäktige beslutar
att tilldela Viveka Näslund Hedersmedlemskap
§23.3 Proposition Aktivitetsstöd till lokalavdelningar som arrangerar NBP A
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Bert Johansson, huvudstyrelsen föredrog ärendet.
Fullmäktige beslutar
att erbjuda lokalavdelningar som arrangerar NBP A ett aktivitetsstöd. Hänskjuts till tillträdande
huvudstyrelse att sammanställa statuter för förfaringsätt.
§23.4 Proposition Fucosidostest - valfri undersökning av våra avelsdjur
AnnSofie Öhman, huvudstyrelsen föredrar ärendet
Yrkande inkom från SK Östra om att ett tillägg om det ska rekommenderar att minst ett avelsdjur bör vara
testat/hereditärt fria från anlag och att det bör står med i SK uppfödarstrategi.
Fullmäktige beslutar
att tillstyrka yrkandet
att bifalla propositionen med tillägg från SK Östra

§23.5 Proposition om säker digital lagring av klubbens material
Fullmäktige beslutar
att avslå propositionen med motivering att detta redan finns reglerat i SKK grundregler och behov av
ytterligare behandling av ärendet anses som onödigt.
§23.6 Motion från Nedre Norra till Springerklubbens Fullmäktigemöte 2014 ang. fördelning av
medlemsavgifter.
Delegat från Nedre Norra föredrar motionen.
Barbro Collin, Nedre Norra, lyfte att det är lokalavdelningarna som bidrar med medlemmar till klubben.
Andra klubbar med lokalavdelningar har visst system för ersättning. Det finns lokalavdelningar med få
medlemmar och därav dålig ekonomi.
Josefin Hamilton, Östra, menade förutsättningar för de olika lokalklubbarna ser väldigt olika ut beroende
på bland annat avstånd. Mindre lokalavdelningar med mindre buget borde få stöd.
Kristina Korhonen påpekade att det finns möjlighet att ansöka om bidrag hos huvudstyrelsen om något
behövs inför en aktivitet och så har det alltid varit.
Fullmäktige beslutar
att avslå motionen med motivation att lokalavdelningarna ska vara självförsörjande och klubbens
ekonomi i dags läget har ingen möjlighet att bistå med ekonomiskt stöd.
§23.7 Motion från Springer Väst till Springerklubbens Fullmäktigemöte 2014 ang. reseersättning
vid resor till Fullmäktigemöten.
Marie Leandersson, Västra föredrar motionen.
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Peter Lanning, Östgöta , yrkade om ett tillägg att huvudstyrelsen ska utreda resepoolens upplägg, då
denna faller ut fel på de olika avdelningar beroende på storlek.
Fullmäktige beslutar
att tillstyrka yrkandet
att avslå motionen, men överlåter till huvudstyrelsen se över resepoolens upplägg.
§23.8 Motion från Östra till Springerklubbens Fullmäktigemöte 2014 ang. aktivitetsstöd för de
lokalavdelningar som anordnar Nybörjarprov A.
Fullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till beslut taget § 23.3

§ 24. Övriga frågor (enligt §7 mom 9)
§24.1 Angående andra platser för avhållande v Fullmäktige
Marie Leandersson, Västra föredrar frågan.
Yrkade på att Fullmäktige borde läggas på en plast som är lättare och billigare att ta sig, till exempel
Stockholm.
Fullmäktige beslutar
att hänskjuta ärendet till tillträdande huvudstyrelse
§24.2 Angående Springerklubbens uppfödarlista
Marita Johansson föredrar ärendet.
Efter att en uppfödare har uteslutits ur klubben, har huvudstyrelsen valt att ändra på uppfödarpolicyn. För
att kunna få delta på uppfödarlistan harkraven ändrats. Vilket förhindrar den uteslutna att på nytt
återinträda på listan.
Kristina Korhonen anförde att avelsstrategin och uppfödarpolicyn skulle omarbetas av avelskommittén.
Därefter presenteras för huvudstyrelsen innan RAS-dokument kunde presenteras. Detta var två år sedan.
Marita Johansson menade att inget RAS-dokument har tagits fram för att kunna stödja avelsstrategi och
uppfödarpolicyn.
Inlägg av Barbro Colin, Nedre Norra, för att RAS ska kunna framställas måste det användas vissa verktyg
och dessa verktyg är avelsstrategi och uppfödarpolicyn.
Inlägg AnnSofie Öhman, huvudstyrelsen, på grund av rådande situation har inte huvudstyrelsen lyckats få
fram någon reviderad avelspolicy eller uppfödarstrategi att presentera till Fullmäktige 2014.
Huvudstyrelsen har tillfrågat SSRK om det finns möjlighet till uppskov med denna revidering till 2015.
Fulmäktiges ordförande konstaterar
att eventuell fullmäktige beslut gäller och detta beslut kan inte huvudstyrelsen ändra
Protokollförare

Mötesordförande

Marie-Louise Sahlén

Torbjörn Augustinsson

Justerare

Justerare

Lotta Claëson

Ingrid Svensson

Sida 8 av 9

Fullmäktigeprotokoll
Sammanträdesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Utskriftsdatum

Fullmäktige

Örebro

2014-03-22

2014-03-23

Protokoll fört vid Springerklubbens (SKs) ordinarie Fullmäktige Scandic Hotel Väst, Örebro

§ 1- § 19

§ 25. Mötets avslutande
Mötesordförande Torbjörn Augustinsson tackade för sig och över till tillträdande ordförande Gunnar Petersson.
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