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Motioner till Springerklubbens fullmäktige 2016 
 
 
Motion nr 1  
Stadgeändring angående att fritt få välja tillhörighet av lokalavdelning. 
Springer Östra föreslår att en stadgeändring bör göras så att det möjliggör att varje medlem 
har friheten att själv få välja lokalavdelning som bäst passar den enskilde medlemmen. 
Orsakerna kan vara många, till exempel att man har närmare och bättre väg till annan 
lokalavdelning, att man känner mer samhörighet med en annan än den man nu hamnar i 
automatiskt. 
Efter beslut på fullmäktige 2009 så har Springerklubbens medlemmar haft möjligheten till fritt 
val av avdelningstillhörighet. Efter att sittande huvudstyrelse konsulterat SKK så har det 
konstaterats att Springerklubbens stadgar inte medger ett fritt val av lokalavdelning. 
 
Då andra av SSRK:s rasklubbar redan har möjligheten att välja tillhörighet så yrkar Springer 
Östra på att motionen tillstyrks. 
 
/Springer Östra 
 
Svar på motion nr 1  
Huvudstyrelsens yttrande: 
HS föreslår fullmäktige att bifalla motionen 
 
 
Motion nr 2  
Stadgeändring angående att fritt få välja tillhörighet av lokalavdelning. 
 
Bakgrund 
Springerklubbens lokalavdelningar täcker stora områden, och verksamheten i de olika 
avdelningarna centreras runt det område där de medlemmar som är intresserade av att 
bedriva verksamhet, finns.  
För en del medlemmar känns det naturligare att tillhöra den lokalavdelning som geografiskt 
ligger närmast, och där man känner störst samhörighet.  
Då fler av SSRKs rasklubbar, tex flatcoated retriever och golden retiever 
har möjligheten att byta lokalavdelning/sektion inskrivna i sina stadgar så borde det vara 
möjligt även för Springerklubben 
 
Förslag 
Lokalavdelning Nedre Norra föreslår en stadgeändring som gör det möjligt att varje medlem 
själv få välja lokalavdelning som bäst passar den enskilde medlemmen. 
Ett tillägg föreslås till §3 i Springerklubbens stadgar. 
Detta tillägg kan tex formuleras som följer: 
Som medlem tillhör man normalt den lokalavdelning inom vars geografiska område man är 
bosatt, men det står varje medlem, fritt att byta till annan lokalavdelning 
Om medlem önskar medlemskap i annan lokalavdelning måste det anmälas till klubben. 
 
Lokalavdelning Nedre Norra yrkar på bifall av motionen. 
 
Springerklubben Nedre Norra 
genom 
Vaino Wiik 
Ordförande Nedre Norra 
 
Svar på motion nr 2  
Huvudstyrelsens yttrande: 
HS föreslår fullmäktige att bifalla motionen 


