Protokollsutdrag från HS / Fullmäktige 2007-2008
2007-04-13-14
§98
Klubben för jaktspaniel i Sverige – insändare.
Hans Richter föredrar ärendet.
Diskuterades insändare som publicerats i Apportören nr 1 2007 angående ”Klubben för
jaktspaniels i Sverige.”
Huvudstyrelsen konstaterar
Att
”Klubben för jaktspaniels i Sverige” ska betraktas som en inofficiell klubb som har en
lovvärd ambition att verka inom SKK och som inte har som syfte att bedriva
konkurrerande verksamhet till SSRK och SKK.
2007-05-12-13 Fullmäktige
§38
Jaktspaniels i Sverige
Det är sedan en tid tillbaka en förening bildad ".laktspaniels i Sverige". Föreningens medlemmar har mer
eller mindre starka knytningar till SSRK. Det råder oklarheter i relationen mellan föreningen Jaktspaniels i
Sverige och SSRK.
Hans Richter omtalar att huvudstyrelsen ännu inte fått ärendet på sitt bord och därför inte
kunnat ta ställning till vilken relation SSRK ska ha till föreningen.
Paul Anderson redogör för föreningen "Jaktspaniels i Sverige".
Anförande hålles av Gunnar Petersson, Hans Richter, Bitte Sjöblom, Willy Gustafsson, Lars
Johnsson, Per-Anders Nordling och Marita Björling.
Efter överläggning beslutar fullmäktige för följande uttalande att huvudstyrelsen noggrant tar till sig
frågan och därmed uppmanar fullmäktigehuvudstyrelsen att öppet pröva föreningen Jaktspaniels i
Sveriges relation till SSRK.
2007-05-13
§202
Klubben för Jaktspaniels i Sverige.
Hans Richter föredrar ärendet.
Diskuterades konsekvenserna av den diskussion om "Klubben för Jaktspaniels i Sverige" som gjordes på
Fullmäktigemötet.
Huvudstyrelsen beslutar
Att kalla representanter For Springerklubben, Cockerklubben och "Klubben för Jaktspaniels i
Sverige" till överläggningar i ärendet på kommande Huvudstyrelsemöte den 30 juni 2007

2007-06-30--07-01
§238
Föreningen Jaktspaniels i Sverige.
Hans Richter föredrar ärendet.
Föreligger skrivelse från Andreas Sundgren, ordförande i föreningen Jaktspaniels i Sverige 2007-06-14 där
en presentation av ”Jaktspaniels i Sverige – en intresseförening för jaktavlade spanielvarianter” görs.
Vidare föreligger e-postskrivelse, 2007-05-28, från ordförande i Cockerklubben och brev från Östra
avdelningen, 2007-05-31.
En överläggning har genomförts under dagen med Daniel Svensson och Hannah Säveholm,
Cockerklubben, Tina Kauppinen och Sophia Jarl, Springerklubben samt Andreas Sundgren och Maria
Müllersdorf, Jaktspaniels i Sverige.
En utförlig diskussion förs om Jaktspaniels i Sveriges relation till SSRK.
Huvudstyrelsen beslutar
Att godkänna föreningen Jaktspaniel i Sverige som en associerad icke konkurrerande klubb till SSRK. Syftet
med att associera föreningen är att etablera en kompetent samarbetspartner till berörda rasklubbar och
Huvudstyrelsen i frågor rörande jaktavlade spanielvarianter. Associeringen innebär för tillfället inte några
formella befogenheter för föreningen.
Att uppdra till Hans Richter att samordna samtalen mellan Cockerklubben, Springerklubben och
Jaktspaniels i Sverige för att utveckla samarbetsformerna dem emellan och utreda möjligheten för
Jaktspaniel i Sverige att bli en fullvärdig medlemsorganisation i SSRK.
Torbjörn Augustinsson deltar inte i besluten
2007-09-08--09
§299
Klubben för jaktspaniels i Sverige.
Hans Richter föredrar ärendet.
Föreligger skrivelser från Springerklubben, Cockerklubben och Jaktspaniels i Sverige (JIS).
Diskuterades JIS roll i SSRK som associerad klubb. Huvudstyrelsen konstaterar att JIS fram
till dess andra beslut har tagits efter samråd med berörda rasklubbar och i förekommande fall
efter beslut i Fullmäktige har rollen som informationsinstans i frågor rörande jaktspaniels.
Ett möte planeras till mitten av oktober mellan SSRK, Cockerklubben, Springerklubben och
JIS där de framtida samarbetsformerna ska diskuteras.
Huvudstyrelsen beslutar
Att uppdra till Hans Richter att besvara skrivelsen från Jaktspaniels i Sverige.
Att Hans Richter och Torbjörn Augustinsson representerar Huvudstyrelsen vid mötet i oktober.

2007-11-24--25
§345
Rapport från mötet med Klubben för Jaktspaniels i Sverige, Cockerklubben och
Springerklubben.
Hans Richter föredrar ärendet.
Ett möte med rubricerade klubbar genomfördes den 23 november.
Huvudstyrelsen representerades av Hans Richter och Torbjörn Augustinsson.
Cockerklubben av Daniel Svensson och Anneli Sundqvist. Springerklubben av Tiina
Kauppinen och Olle Karlsson. Jaktspaniels i Sverige (JIS) av Andreas Sundgren och Maria
Müllersdorf.
Cockerklubben har redan inlett ett samarbete med JIS. Springerklubben ska behandla
frågan vid ett kommande styrelsemöte.
Ett antal förberedda frågeställningar diskuterades vid mötet gällande bland annat RAS'
grundprovet och avelsrådgivning.
Huvudstyrelsen beslutar
Att uppdra till Torbjörn Augustinsson att göra en konsekvensutredning avseende fullt
medlermskap i SSRK för JIS.
2008-02-03--03
§48
Konsekvensutredning om fullt medlemskap i SSRK för Jaktspaniels i Sverige (JIS).
Torbjörn Augustinsson föredrar ärendet.
Presenterades en lägesrapport om utredningen vilken ska färdigställas inom kort.
Huvudstyrelsen beslutar
Att Huvudstyrelsen ska vara representerad vid Springerklubbens fullmäktige för att informera
om vår syn på JIS.
2008-04-11-12
§83
Föreningen Jaktspaniels i Sverige (JIS).
Torbjörn Augustinsson föredrar ärendet.
Föreligger följande dokument angående JIS framtida roll i SSRK.
- "Konsekvenser av ett eventuellt beslut som ger fullvärdigt medlemskap for JIS inom
SSRK" framtaget av Torbjörn Augustinsson på uppdrag av Huvudstyrelsen.
- Gemensam viljeyttring från Cocker spanielklubben och JIS daterad 2008-02-18 där
man uttalar gemensamma ambitioner till ett fortsatt och fördjupat samarbete.
- E-postskrivelse från Springerklubben daterad 2008-03-19 där det meddelas att
Springerklubbens fullmäktige sagt nej till ett fullvärdigt medlemskap i SSRK for JIS.
- Skrivelse från Labrador retrieverklubben, odaterad, till SSRK revisorer med kopia for
kännedom till Huvudstyrelsen, angående handläggning av frågan om JIS.

Lämnades en rapport frän Springerklubbens Fullmäktige av Huvudstyrelsens
representant på motet Torbjörn Augustinsson.
Fördes en ingående diskussion om hur frågan om JIS framtida roll i SSRK ska lösas.
Huvudstyrelsen beslutar
Att dokumentet "Konsekvenser av ett eventuellt beslut som ger fullvärdigt medlemskap
för JIS inom SSRK" ska användas som underlag vid utformning av Huvudstyrelsen
förslag till Fullmäktige om JIS framtida roll inom SSRK.
Att uppdra till Torbjörn Augustinsson och Lars Johnsson att inhämta kompletterande
underlag gällande liknande klubbildningar i andra länder.
Att uppdra till Hans Richter att kontakta SSRKs revisorer angående Labrador
retrieverklubbens skrivelse.
2008-04-16
§123
Föreningen Jaktspaniel i Sveriges (JIS) framtida roll inom SSRK.
Hans Richter föredrar ärendet.
Under ordförandemötena diskuterades frågan om JIS framtida roll inom SSRK. Under
överläggningar mellan ordföranden i Cocker spanielklubben, Springerklubben och JIS
uppnåddes en överenskommelse om framtida samarbetsformer där JIS kvarstår som en
associerad klubb till SSRK i enlighet med Huvudstyrelsens beslut § 238/07.
De tre berörda klubbarna har kommit överens om nedanstående förslag till förtydligande
av JIS associering till SSRK.
”Förtydligande av associering för Jaktspaniel i Sverige (i fortsättningen benämnt som JIS) till Svenska
Spaniel och Retriever Klubben (i fortsättningen benämnt som SSRK).
JIS har bildats for att utifrån sin kompetens, intresse- och erfarenhetsbas utgöra ett
positivt bidrag till förvaltningen av Cocker och Springer Spaniel raserna inom SSRK.
Detta dokument skall tydliggöra och fastställa JIS association till SSRK.
JIS skall verka i samarbete med SSRK och berörda rasklubbar under följande
primära villkor.
JIS som klubbildning.
- JIS bibehåller tills vidare en egen medlemsbas för att på så sätt skapa en
positiv identifikationsgrund for JIS målgrupp. JIS har dock inte formell status
som till SSRK ansluten rasklubb.
JIS deltagande i SSRK:s gemensamma informationsfunktioner och möten.
- JIS förfogar över utrymme i Apportören likvärdigt det utrymme som tilldelats
de till SSRK anslutna rasklubbarna.
- JIS skall ha rätt till närvaro vid SSRK:s allmänna möten, funktionärsträffar
och ordförandemöten där frågor kring jaktspaniels (avel, jaktliga frågor etc.)
kan förekomma. Vad gäller ekonomiskt stöd för sådant deltagande ska JIS
omfattas av samma regelverk som gäller rasklubbar i motsvarande storlek
anslutna till SSRK.
JIS verksamhet.
- JIS har rätt att i dialog med berörda rasklubbar informera om tillgängliga
valpkullar, officiella provarrangemang i SSRK:s eller berörda rasklubbars regi
samt grundläggande rasinformation.

- JIS har rätt att arrangera träningsverksamhet samt inofficiell provverksamhet.
JIS yttranderätt i avels-, hälso- och policy frågor gällande berörda raser.
- JIS är, via de berörda rasklubbarna, remiss och informationsinstans for SSRK i
jaktspanielfrågor. Samtliga inom SSRK förekommande frågor och remisser
som rör JIS specifikt skall ställas till JIS via berörd rasklubb. Berörd rasklubb
skall vidarebefordra frågor och remisser till JIS.
JIS skall inlämna sina yttranden och svar via berörd rasklubb och rasklubben
skall, i dialog med JIS, vidarebefordra dessa till SSRK.
- RAS-dokument. Huvudansvaret för de RAS dokument som berör Springer och
Cocker Spaniel ligger hos respektive rasklubb. JIS görs ansvariga för de delar
av RAS dokumenten som rör jaktligt avlad Springer och Cocker Spaniel och
dessa delar skall inlemmas i det slutgiltiga RAS dokumentet i dialog mellan
JIS och ansvarig rasklubb.
Detta dokument har utformats i dialog mellan ordförandena för rasklubbarna för
Springer och Cocker Spaniel samt JIS under SSRK:s funktionärsträff i april 2008.
Dokumentet har efter detta förankrats i respektive klubbs styrelse."
Huvudstyrelsen beslutar
Att fastställa ovanstående förtydligande av associering för JIS till SSRK.
Att inte lägga något förslag till Fullmäktige om ett fullvärdigt medlemskap for JIS inom
SSRK

2008-05-16
§136
Protokoll från möte mellan Springer spaniel klubben, Cocker spaniel klubben
och Jaktspaniels i Sverige(i fortsättningen kallat JIS) daterat 2008-04-27.
Hans Richter föredrar ärendet.
Framgår av protokollet att mötet sammankallats för att fortydliga JIS betydelse som
associerad klubb till SSRK, av protokollet framgår ocksi ett behov av ett förtydligande
från SSRK hur man ser på JIS roll inom SSRK.
Utdrag ur huvudstyrelsen protokoll 2007 -06-30- 2007 -07 -01
§238
Föreningen Jaktspaniels i Sverige
Hans Richter föredrar ärendet
Föreligger skrivelse från Andreas Sundgren, ordförande i.föreningen Jaktspaniels i
Sverige daterat 2007-06-11, där en presentation av "Jaktspaniels i Sverige - en
intresseförening för jaktavlade spanielvarianter " görs.
Huvudstyrelsen beslutar
Att; godkänna föreningen Jaktspaniels i Sverige som en associerad icke
konkurrerande klubb till SSRK. Syftet med att associera föreningen är att etablera en
kompetent samarbetspartner till berörda rasklubbar och Huvudstyrelsen i frågor
rörande jaktavlade spaniel varianter.
Styrelsen diskuterar frågan att JIS ska erlägga avgift till SSRK, föreslås att dom
erlägger samma avgift som rasklubbarna från och med den 1 januari 2009. JIS har
idag ca 130 stycken medlemmar.
Huvudstyrelsen beslutar
Att JIS skall erlägga samma avgift till SSRK som dess rasklubbar från 2009-01-01,
avgiften skall baseras på gällande medlemsantal per 2008- 12-31 .

