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Huvudstyrelsens arbete 
 
Styrelsen har sammanträtt 
2006-03-26 Styrelsemöte, Nova Park, Knivsta 
2006-04-06 telefonsammanträde 
2006-05-20- 21 Styrelsemöte Vallby Prästgård, Enköping 
2006-06-05 telefonsammanträde 
2006-08-20 telefonsammanträde 
2006-09-09-10 Arbetsmöte Uppfödarstrategin, Vallby Prästgård, Enköping 
2006-09-28 telefonsammanträde 
2006-11-06 telefonsammanträde 
2006-11-13 telefonsammanträde 
2006-12-13 telefonsammanträde 
2007-01-14 telefonsammanträde 
2007-01-28 telefonsammanträde 
2007-02-18 telefonsammanträde 
2006-02-26 telefonsammanträde 
2006-02-28 telefonsammanträde 
 
Fullmäktigeuppdrag 
Fullmäktigemötet 2006 uppdrog till huvudstyrelsen att undersöka för- och nackdelar med ett rullande 
resp. fast medlemskap. Styrelsen fastnade för att fortsätta med ett rullande medlemskap. Främsta skälet 
därför var att erfarenheter från andra hundklubbar pekar mot att det är svårt vid ett fast medlemskap att 
få ett jämnt inflöde av medlemmar under året. Medlemmarna väljer då i större utsträckning att vänta 
med sitt medlemskap till dess man passerat det datum vid vilket man får maximalt utnyttjande av sitt 
medlemskap. Som en direkt följd av styrelsens beslut så beslutade sig vår medlemsansvarige Katarina 
Wedholm för att avbryta uppdraget, då ett rullande medlemskap innebär en jämn arbetsbörda för den 
medlemssansvarige medan ett fast medlemskap skulle innebär en mycket stor arbetsbörda under en 
begränsad tid, vilket skulle ha passat Katarina bättre. Gunilla Carlsson övertog medlemsansvaret efter 
Katarina Wedholm. 
 
Fullmäktigemötet 2006 beslutade bifalla Springer Östras motion om att begränsa möjligheten att 
överanvända enstaka eller en mindre grupp av hanar i aveln. Huvudstyrelsen har tagit hänsyn till den 
bifallna motionen i utarbetandet av uppfödarstrategin i såväl avelspolicyn som i reglerna för 
valpförmedlingen. Avelskommittén har dessutom gått igenom Hanhundslistan och därvid tagit bort 
hanar med mer än 100 avkommor. 
 
Fullmäktigemötet 2006 uppdrog åt huvudstyrelsen att utarbeta rekommendationer för deltagande vid 
Springerklubbens årliga Club Show. Rekommendationen skulle avse såväl utställare som inbjudna 
utländska domare samt presenteras för godkännande vid Fullmäktigemötet 2007. Huvudstyrelsen 
överlämnar till Fullmäktigemötet 2007 en rekommendation kring deltagande vid Club Show för beslut. 
 
Fullmäktigemötet 2006 beslutade bifalla Springer Trestads motion om att ta up en diskussion med 
SSRK om att Springerklubben skall få rätt att i egen regi arrangera officiella viltspår. SSRK har efter 
diskussioner låtit meddela att Springerklubben ej äger rätt att arrangera oficiella viltspårsprov. 
 
Fullmäktigemötet 2006 uppdrog till huvudstyrelsen att ansöka om hälsoprogram på ögon. 
Huvudstyrelsen har hos SSRK ansökt om hälsoprogram på ögon. Vi har även fört diskussioner med 
SKK i ärendet. I likhet med SSRK:s behandling av Springerklubben RAS, så har även denna vår 
ansökan kraftigt försenats, av skäl som vi inte råder över. Huvudstyrelsen har dock anledning att tro 
att frågan kommer att behandlas och avgöras under 2007. 



Fullmäktigemötet 2006 uppdrog åt huvudstyrelsen att ändra statuter för Springerklubbens vandringspris 
Årets Springer enligt bifogat förslag till Fullmäktige. Huvudstyrelsen har genomfört ändringen och de 
nya statuterna har trätt ikraft i samband med utmärkelsen Årets Springer 2006. 
Fullmäktigemötet 2006 fastställde huvudstyrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2006. 
 
Därav följer att….. 
-huvudstyrelsen angav att man fortsatt organisatoriskt skulle stärka klubbens verksamhet. 
Styrelsen har därför under året tecknat avtal om att utnyttja en driftstjänst som ger styrelsen möjlighet 
att arbeta i en gemensam servermiljö. Genom denna servermiljö kan klubben samla alla sina dokument, 
avtal protokoll m.m. på ett ställe, vilket ger en kontinuitet när byte sker av funktionärer i klubben. Vi 
riskerar inte längre att viktiga dokument och statistik försvinner eller ligger kvar hos tidigare funktionär 
utan vetskap hos någon. Denna servermiljö skapar också förutsättningar för att där även inhysa 
medlems- och ekonomihantering. 
 
-huvudstyrelsen skulle fastställa de geografiska gränserna för medlemmars lokalavdelnings- tillhörighet. 
Styrelsen har tagit beslut i frågan den 21 maj 2006. Av misstag och bristande uppföljning så har 
beslutet blivit liggande utan att lokalavdelningarna fått kännedom om beslutet och dess innebörd. 
Ansvaret för denna miss ligger helt på Ordförande. Styrelsen beklagar det inträffade. Saken är nu 
åtgärdad och information har gått ut till lokalavdelningarna. 
-huvudstyrelsen skulle förbättra och utveckla informationsutbytet mellan huvudstyrelsen och 
lokalavdelningarna. Huvudstyrelsen kan bara konstatera att detta inte heller detta verksamhetsår har 
orkats med, varför huvudstyrelsen återigen tagit upp denna fråga i sitt förslag till verksamhetsplan för 
2007. 
 
-huvudstyrelsen fick ett uppdrag att försöka hitta en bro över till ”jaktspringerfolket” i syfte att ta ett 
bredare förvaltningsansvar för Engelsk Springer Spaniel. Styrelsen kan konstatera att det under året 
formellt har bildats en ny ”klubb” Klubben för Jaktspaniels i Sverige. Den nya ”klubben” vill värna om 
jaktspanieln som jakthund – både idag och i framtiden. Springerklubben har genom Ordf. och Vice 
Ordf. träffade representanter för den nya ”klubben” vid ett möte den 10 oktober 2006. Båda parter 
enades om att gå vidare med diskussioner kring eventuellt framtida samarbete mellan Springerklubben 
och Klubben för Jaktspaniels i Sverige. 
 
-huvudstyrelsen initierade också behovet av att ta fram en uppfödarstrategi. Arbetet med att ta fram en 
uppfödarstrategi har varit en prioriterad uppgift för styrelsen, som har tagit både tid och kraft. I syfte att 
sprida kunskap om arbetet samt inhämta synpunkter från medlemmar så arrangerade styrelsen en 
uppfödar- och medlemsträff i Uppland Väsby den 20-21 januari 2007 där ett förslag till 
uppfödarstrategi presenterades. Synpunkterna som lämnades har sammanställt och utgjort grunden för 
den revidering som resulterat i det slutliga förslag som läggs på Fullmäktiges bord den 24 mars 2007 
för beslut. 
 
Yttranden/ Remisser 
- Springerklubben har lämnat synpunkter till SSRK på remissen till Grundprov. Huvudstyrelen har för 
att få ett väl förankrat svar till SSRK inhämtat synpunkter från lokalavdelingarna på remissen om 
grundprov för spaniels. 
 
- Springerklubben har genom sin ordförande lämnat synpunkter på SSRKs organisation och 
verksamhet, som ett led i den organisationsutredning som SSRKs Fullmäktige belsutat om. 
 
 
 
 



Medlemmar 
Vi har tack vare ett bra arbete av Katarina Wedholm och Gunilla Carlson kontroll på medlemsregister 
och medlemshanteringen. Styrelsen måste dock konstatera att denna hantering är för betungande för en 
ideell kraft. Vi skulle nog kunna övertala ytterligare någon att ta på sig ansvaret för att vara 
medlemsansvarig, men den lösningen är för osäker då vi hela tiden är utsatta för ytterligare ett byta av 
ansvarig alternativt att vi blir stående utan medlemsansvarig. Styrelsen menar att denna funktion är av 
så stor betydelse för stabiliteten i klubbens verksamhet att vi föreslår Fullmäktigemötet 2007 att 
överlåta den administrativa delen av medlemshanteringen på SKK mot en kostnad för klubben av 24 
kronor per medlem. 
 
Antal betalande medlemmar per den 31 december 2006 
 
Avdelning   Antal medlemmar 
Gävle Dala  146 
Gotland  24 
Nedre Norra  47 
Mellansverige  131 
Norrbotten  35 
Skaraborg  67 
Småland  73 
Syd  124 
Trestad  104 
Uppland Västmanland  182 
Västerbotten  43 
Västra  155 
Östgöta  111 
Östra  312 
Utländska medlemmar  57 
 
Totalt antal betalande medlemmar  1611 
 
Ekonomi 
Beträffande ekonomin hänvisas till separat ekonomisk redovisning 
 
Samarbetsavtal 
Huvudstyrelsen har under verksamhetsåret fortsatt sitt samarbete med AGRIA och Royal Canin. 
Våra samarbetspartners har deltagit dels i samband med Club Show och dels medverkat i samband med 
uppfödar- och medlemsträffen i januari 2007. 
Huvudstyrelsen tror att det finns mycket mer att hämta vad gäller samarbetet med AGRIA och Royal 
Canin, men att det som vanligt handlar om tidsbrist. Internt har vi i styrelsen talat om hur värdefullt det 
skulle vara att ha någon inom styrelsen alternativt adjungerad till styrelsen, som har ett särskilt ansvar 
för kontakterna med Samarbetspartnerna samt tar ansvar för att klubben uppfyller sina åtaganden enligt 
upprättade avtal. 
 
 

 
 

 
 
 

 



Springertidningen 
Klubbtidningen håller fortsatt hög klass vad gäller layout och kvalitet i utförandet och distribution. 
Styrelsen har i sitt förslag till verksamhet 2007 pekat på behovet att se över innehållet i syfte att än 
bättre spegla intentionerna i uppfödarstrategin. 
 
Rasspecifik avelspolicy och raskonferenser, RAS, 
RAS överlämnades till SSRK under april månad 2005. SSRK har under 2006 fört diskussioner med 
Springerklubben vad avser revidering av Springerklubbens förslag till RAS. SSRK har sedermera för 
sin del godkänt Springerklubbens RAS och skickat det vidare till SKK i maj 2006. SKK har nu i 
januari 2007 fastställt Springerklubbens RAS, vilket även framgår av Avelskommitténs verksamhets- 
berättelse. 
 
 
Springerklubbens samarbete med SSRK. 
Springerklubben ingår, i Specialklubben SSRK, som rasklubb för Engelsk Springer Spaniel. 
Huvudstyrelsen har varit representerad vid flertalet av de organisations- aktiviteter som SSRK inbjudit 
till och då främst Fullmäktigemöte och Funktionärsträffar. 
Huvudstyrelsen uttryckte i ett brev till SSRK:s styrelse, under förra verksamhetsåret, stark kritik över 
hur SSRK skött RAS och utredningen om en ny provform för spanielraserna. Vi kan konstatera att vi 
även vad gäller vår ansökan om hälsoprogram för ögon, saknar information och kontakt från SSRK:s 
sida vad avser vår ansökan. Springerklubbens erfarenheter av samarbetet med SSRK under senare år 
har av Ordförande framförts till gruppen som svarar för den av SSRK:s fullmäktige beslutade 
organisationsutredningen. 
 
 
Avelskommitte´ 
Kommitténs rapport och verksamhetsplan för 2007 redovisas på separat plats 
 
 
Representation 
- SSRKs Fullmäktige 2006-05-13/14, Krister Söderstam, Anette Erlandsson 
- SSRKs funktionärsträff 2006-04-08/09 Krister Söderstam, Anette Erlandsson, Olle Carlsson 
- Träff med Klubben för Jaktspaniels i Sverige, 2006-10-10, Krister Söderstam, Anette Erlandsson 
- SSRKs utredning Grundprov, Anette Erlandsson, Roger Marklund 
- SSRKs Avelskonferens, 2006-01-21/22 Lena Rollmar 
- 
Styrelsens aktiviteter 
- Club Show genomfördes den 8 juli 2006. Utställningen samlade 185 hundar. Arrangemanget som 
helhet var bra. Utställningsplatsen, Härjarö var bra vad gäller ytor runt ringarna med goda möjligheter 
till att rast hundar och parkera bilar. Underlaget för ringarna var helt i sin ordning. Det negativa var dels 
bristen på övernattningsmöjligheter, och dels upprepandet från föregående år på Skokloster, dvs. 
underbemanningen på anläggningen med resultat av helt utebliven service. 
 
- Aktivitetsdag den 9 juli, Härjarö, i direkt anslutning till Club Show 
Fyra aktiviteter genomfördes, Viltspår, Lydnad vilka båda var officiella och fungerade som 
”klubbmästerskap” (KM) samt Enkelt vatten och Funktionsbeskrivning. 
I Viltspår deltog 13 ekipage av 14 anmälda med fem domare. 
I Lydnad deltog 11 ekipage av 13 anmälda, klasserna 1 - 3 varav en av de elva utgick  
Enkelt Vatten anmäldes på plats men föranmälningar var gjorda men dessa gick att fylla på då utrymme i 
fanns för fler. 



Funktionsbeskrivningen genomfördes av fyra ekipage där en anmäld uteblev varför vi kunde stoppade in 
en reserv. 
- Uppfödar- och medlemsträff på Scandic Hotell i Uppland Väsby den 20-21 januari 2007. Syftet med 
träffen var att presentera och diskutera styrelsens förslag till Uppfödarstrategi. Sammanlagt deltog ett 
50-tal deltagare. Konferensen inleddes med att vi fick inspel från olika håll i syfte att få input till den 
avslutande diskussionen om Uppfödarstrategin. Externt gäster var i tur och ordning Ib Ahlén Agria, 
Ann- Katrin Edoff Royal Canin,  Patricio Rivera, SLU samt Per-Erik Sundgren GENETICA. 
 
 
 
 

Valpförmedling 
Valpförmedlingen har under verksamhetsåret 2006 hanterat 78 (80 st. 2005) valpkullar. Av dessa har 
17 kullar ( 9 st. 2005) begärt förlängd tid på valpförmedlingen. Valpförmedlingen har fortsatt ett gott 
samarbete med uppfödarna. 
 
 
 
 
Falun den 2 mars 2007 
 
 
 
 
Krister Söderstam  Anette Erlandsson  Vaino Wiik                           Olle Carlsson                 
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