
Protokoll fört vid Springerklubbens  
ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 

 
 
 
 

 
§1 Mötets öppnande 

Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar 
välkomna och riktade ett särskilt välkommen till Hans Forsell och förklarade 
därmed mötet öppnat. 

 
§2 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes genom upprop. 18 delegater var närvarande. Röstlängden 
bifogas. Bilaga 1 

 
§3 Val av ordförande samt vice ordförande för fullmäktigemötet 

Fullmäktige beslutade: 
att utse Hans Forsell till fullmäktiges ordförande samt Mikael Eriksson till 
fullmäktiges vice ordförande. 

 
§4 Klubbstyrelsens anmälan av protokollsförare för mötet. 
 Meddelades att styrelsen utsett Vaino Wiik som protokollsförare för mötet 
 
 
§5 Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet 
 Fullmäktige beslutade 
 att  till justerare tillika rösträknare välja Mikael Eriksson och Ingrid Svensson 
 
§6 Beslut om närvaro och yttranderätt för annan än vald delegat och person 

(enligt § 7 B mom 6) 
Ordföranden meddelar att enligt SSRK:s stadgar, § 7, mom 6, har varje medlem rätt 
att närvara vid fullmäktigemötet samt att yttra sig. Att deltaga i beslut äger dock 
endast delegat rätt att göra. 
 

§7 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 
Tid för 2006 års fullmäktigemöte meddelades i Springertidningen nummer 4/2005. 
Fullmäktiges ledamöter har genom kallelse och övriga handlingar, utsänd 2006-03-
03, kallats till ordinarie fullmäktigemöte. 
Fullmäktige beslutade: 
att fullmäktigemötet har stadgeenligt sammankallats. 

 
§8 Fastställande av dagordning 
 Fullmäktige beslutade: 

att fastställa dagordningen i  enlighet med huvudstyrelsens förslag. 
 



§9 Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med 
balans och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt 
revisorernas berättelse 

 Krister Söderstam  föredrog verksamhetsberättelsen 
Kassör Olle Karlsson föredrog huvudstyrelsens förslag till årsbokslut för 2005. 
Vaino Wiik föredrog avelsrådets verksamhetsberättelse 
Fullmäktige beslutade: 
att med godkännande lägga huvudstyrelsens verksamhetsberättelse för 2005 till 
handlingarna. 
 

§10 Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust. 
Fullmäktige beslutade: 
att fastställa den av styrelsen upprättade och av revisorerna godkända balans och 
resultaträkningen per 2005-12-31 samt balansera 2,41 i ny räkning 
 

§11 Klubbstyrelsens rapport avseende uppdrag från fullmäktigemötet 2005 
Krister Söderstam föredrog de uppdrag styrelsen fått från föregående fullmäktige 
Fullmäktige beslutade: 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 

  
 
§12 Ansvarsfrihet för styrelsen 

I enlighet med förslag från revisorerna 
beslutade fullmäktige: 
att bevilja huvudstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret  
   
 

 
§13 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret  
 Fullmäktige beslutade: 

att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2006 med tillägget att 
styrelsen skall fastställa geografiska gränser för lokalavdelningstillhörighet 
att uppdra till styrelsen att undersöka fördelar och nackdelar med ett rullande eller 
fast medlemskap 
 

 
§14 Rambudget för 2006 
 Kassör Olle Karlsson föredrog förslag till budget 
 Fullmäktige beslutade: 

att fastställa 2006 intäktsbudget till 452 00 kronor och kostnadsbudget till 452 000 
kronor. 

 
§15 Medlemsavgifter 
 Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter  
 Fullmäktige beslutade: 

att medlemsavgifterna skall vara oförändrade kommande verksamhetsår 
vilket innebär att 250 kr för fullbetalande, 50 kr för familjemedlem samt 
valpköparmedlem 100 kr 

 



 
§16 Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, 

fullmäktigeledamöter och övriga funktionärer 
Krister Söderstam föredrog huvudstyrelsens förslag till reseersättning för 
funktionär. 
 
Fullmäktige beslutade: 
att vid resa med egen bil lämnas ersättning med belopp/mil enligt 
skattemyndighetens anvisningar 
att vid resa med tåg ersätts kostnader för andra klass samt vid behov sovvagnsbiljett 
För första klass på tåg fodras kassörens medgivande 
att 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  
att möjligheterna till samåkning skall alltid prövas innan val av transportsätt 
att vid uppdrag för Springerklubben utgår inga arvoden eller traktamenten. Detta 
gäller alla uppdrag inom klubben 
 

 
§17 Val av ordförande och vice ordförande, ordinarie ledamöter, och suppleanter i 

klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 
 Josefin Hamilton, presenterade valberedningens förslag 
 Omval av Krister Söderstam till huvudstyrelsens ordförande för en tid av ett år. 

Nyval av Olle Karlsson 2 år 
Nyval Vaino Wiik 2 år 
Fyllnadsval Anette Erlandsson, 1 år, vice ordförande 
Suppleanter: Mikael Eriksson och Susanne Öhman med Mikael som förste 
suppleant 
Fullmäktige beslutar 
att utse Krister Söderstam till huvudstyrelsens ordförande för en tid av ett år. 
Beslutet var enhälligt. 
att utse Olle Karlsson och Vaino Wiik till ordinarie ledamöter på 2 år samt  
Anette Erlandsson på 1 år tillika vice ordförande 
att utse Mikael Eriksson och Susanne Öhman med Mikael som förste suppleant 
att styrelsen till sig adjungerar informationsansvarig och avelsansvarig 

 
 
§18 Val av revisorer och revisorsuppleanter(enligt §9)  

Valberedningen föreslår nyval av Christina Filén och Anna-Karin Kjellson till 
ordinarie revisorer samt nyval av Maria Herbertsson och Mia Rudolfsson till 
revisorssuppleanter för en tid av ett år. 
Fullmäktige beslutade: 
att utse Christina Filén och Anna-Karin Kjellson till ordinarie revisorer samt  
Maria Herbertsson och Mia Rudolfsson till revisorssuppleanter för en tid av ett år. 
 
 

§19 Val av valberedning 
Fullmäktige beslutade efter förslag av fullmäktigemötet: 



att utse Birgitta Thoreson, Kerstin Nilsson och Ingrid Svensson till valberedning 
med Birgitta Thoreson som sammankallande 
 
 

 
§20 Beslut om omedelbar justering  

att genomförda val samt beslut om tjänstgöringsordning för suppleanter i § 13-17 
förklaras omedelbart justerade. 

 
 
§21 Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion 

som av avdelning anmälts till klubbstyrelsen för behandling av 
fullmäktigemötet  
Åtta motioner hade inkommit till styrelsen. 
 
Motion 1  
Styrelsens motion  
Styrelsen föreslår att Fullmäktigemötet upphäver samtliga tidigare 
Fullmäktigebeslut avseende den geografiska lokaliseringen av Club Show samt ger 
Springerklubbens huvudstyrelsen full frihet att själv besluta om klubbens årliga 
Club Show utan begränsningar avseende tidpunkt och geografisk lokalisering. 
 
Fullmäktige beslutade: 
att bifalla motionen 
 
 
Motion 2 
Springer Östras motion  
Det borde finnas en koppling till springerklubbens hanhundslista. Dvs. att hanar 
som har haft fler än 100 valpar ska tas bort från hanhundslistan, alternativt förses 
med en varningstext. Detta för att bidraga till att förhindra minskning av den  
genetiska avelsbasen samt minska risken för spridning av genetiska sjukdomar. 
 
Fullmäktige beslutade: 
att bifalla motionen 
 
 
Motion 3 
Barbro Collins motion 
Endast hundar med A eller B – höfter ska få användas i avel.  
Hundar med C-höfter eller sämre ska beläggas med avelsförbud. Används hundar 
med C-höfter eller sämre skall avkomman inte registreras 

Fullmäktige beslutade: 
att avslå motionen 
 
Motion 4 
Styrelsens motion 
Styrelsen föreslår att Fullmäktigemötet uppdrar åt huvudstyrelsen att utarbeta en 
rekommendation avseende deltagande vid Springerklubbens årliga Club Show. 
Rekommendationen skall avse såväl utställare som inbjudna utländska domare. 
Rekommendationen skall presenteras för godkännande vid Fullmäktigemötet 2007 



 
Fullmäktige beslutade: 
att bifalla motionen 
 
 
 
 
Motion 5 
Springer Trestads motion 
Förslår att Springerklubben tar upp med SSRK om att i egen regi får bemyndigande 
att arrangera officiella viltspår, där pengarna går till arrangerade lokalklubb. 
 
 
Fullmäktige beslutade: 
att bifalla motionen med tillägget att i det fall arrangemanget går med underskott 
skall det täckas av den arrangerande lokalavdelningen 
 
Motion 6 
Springer Trestads motion 
För att stimulera till för rasen särskilt betydelsefullt avelsarbete föreslår vi att för de 
föräldradjur där båda föräldrarna är jaktprovsmeriterade och dessutom uppfyller 
kraven på utställningsmeriter, ögonlysning, HD-status och ej är anlagsbärare av 
fucosidos i fortsättningen skall få annonsera gratis sina valpkullar på SK-s hemsida. 
Det bör anges på hemsidan att dessa annonser är gratis p g a att särskilda krav 
uppfyllts.  
 
Fullmäktige beslutade: 
att avslå motionen 
 
Motion 7 
Styrelsens Motion 
Styrelsen föreslår fullmäktige att ansöka om hälsoprogram på ögon 
 
Fullmäktige beslutade: 
att bifalla motionen 
 
 
Motion 8 
Styrelsens motion 
Styrelsen föreslår Fullmäktige ändra statuter för SK’s Vandringspris ”Årets 
Springer”  
 
Fullmäktige beslutade: 
att bifalla motionen 
 

 
§ 22 Typstadgar 

Krister föredrog styrelsens förslag till ändringar i typstadgar för rasklubbar 
Fullmäktige beslutade: 



att fastställa huvudstyrelsens förslag till ändringar i typstadgar för rasklubbar inom 
SSRK samt skicka Springerklubbens stadgar till SSRK för godkännande  

Beslutet var enhälligt 
 

 
 
 
 
 
 
§ 23 Övriga frågor 
 Följande frågor kom upp till diskussion: 

Att bli hedersmedlem 
Uppfödarlistan 
Kullar på unga tikar 
 

 
§24 Mötets avslutning 

Krister Söderstam tackade Hans Forsell för uppdraget som mötesordförande Med 
detta avslutade Krister årets fullmäktige och tackade samtliga delegater och 
medlemmar för ett bra fullmäktigemöte.   

 
 
 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
Vaino Wiik    Hans Forsell 
 
 
 
Justerare    Justerare 
 
 
Ingrid Svensson   Mikael Eriksson 
 


