Avtal om samarbete mellan
Jaktspaniel i Sverige och Svenska spaniel- och retrieverklubben
Detta avtal reglerar samarbetet mellan föreningen Jaktspaniels i Sverige (JiS) och Svenska spanieloch retrieverklubben (SSRK), samarbetet involverar även SSRKs rasklubbar Cocker spanielklubben
(CSK) och Engelsk Springer spanielklubben (ESS).
JiS är en samarbetspartner till SSRK och dess rasklubbar (CSK och ESS). Samarbetet bygger på
respekt och förståelse för varandras verksamheter och innebär ingen konkurrens mellan parterna.
Rasklubbarna ska i samarbete med JiS värna om de jaktligt avlade varianternas specifika behov.
Mellan JiS och SSRK har följande överenskommits:
§1

JiS ska årligen erlägga avgift till SSRK baserad på antalet medlemmar. Avgiftens storlek
beslutas av SSRK Fullmäktige.

§2

JiS förbinder sig att inte utöva konkurrerande verksamhet gentemot SSRK eller dess
rasklubbar.

§3

Vid deltagande i möten anordnade av SSRK har JiS rätt till samma ekonomiska stöd
som SSRKs rasklubbar i motsvarande storlek.

§4

JiS äger rätt att informera om sin verksamhet i SSRKs tidning, Apportören.

§5

JiS äger rätt att närvara vid SSRKs, CSKs och ESSs allmänna möten, funktionärsträffar,
ordförandemöten etc., där frågor kring jaktspaniels eller andra jaktliga frågor kan
förekomma.

§6

JiS har rätt att utse en representant att närvara vid SSRKs fullmäktige och
representanskap med yttranderätt.

§7

JiS har rätt att utse en representant att närvara vid CSKs och ESSs medlems-,
fullmäktige-, eller samrådsmöten med yttranderätt.

§8

CSKs och ESSs har rätt att utse en representant att närvara vid JiS medlems-,
fullmäktige-, eller samrådsmöten med yttranderätt.
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§9

CSK och ESS kan genom styrelsebeslut adjungera representanter för JiS till respektive
rasklubbs kommittéer.

§ 10

JiS äger rätt att till CSKs eller ESSs styrelse lämna förslag om proposition rörande de
jaktligt avlade varianterna, att behandlas på respektive års- eller fullmäktige.

§ 11

JiS förbinder sig att vid organiserad träning och working test i JiS regi följa de regler och
dispenser som gäller avdelningar och rasklubbar inom SSRK.

§ 12

JiS kan efter förfrågan från berörda rasklubbar bistå dessa i arrangerandet av
träningsverksamhet.

§ 13

JiS kan, på uppdrag av och i samarbete med SSRKs avdelningar, SSRK HS samt berörda
rasklubbar, anordna officiell provverksamhet.

§ 14

JiS bör på sin hemsida informera om officiella provarrangemang i SSRKs eller berörda
rasklubbars regi, samt grundläggande rasinformation.

§ 15

JiS äger rätt att arrangera träningsverksamhet och inofficiell provverksamhet. Sådana
arrangemang ska inte anses utgöra konkurrerande verksamheter.

§ 16

JiS är tillsammans med rasklubbarna remiss- och informationsinstans för SSRK i
jaktspanielfrågor. Samtliga inom SSRK förekommande frågor och remisser som rör JiS
verksamhet ska ställas till JiS såväl som berörd rasklubb.

§ 17

JiS ska i ärenden enligt § 16 avge svar eller yttrande till SSRK HS och berörd rasklubb.

§ 18

JiS ska samverka med CSK och ESS avseende revidering av rasspecifika avelsstrategier i
de delar som rör den jaktavlade spanielpopulationen.

§ 19

Avtalsparterna ska tillsammans med CSK och ESS utvärdera och följa upp samarbetet
mellan klubbarna samt innehållet i det här avtalet och samarbetsinstruktionen (bilaga
1) vart femte år före april månads utgång.

§ 20

Om oenighet uppstår om innehållet i eller tillämpningen av det här avtalet ska
parterna söka lösa oenigheten genom förhandling sinsemellan. Om oenigheten
kvarstår ska frågan hänskjutas till Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse.

§ 21

Det här avtalet gäller tillsvidare. Vardera parten äger rätt att säga upp avtalet med
iakttagande av sex månaders uppsägningstid.
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§ 22

Om endera part på ett allvarligt sätt åsidosätter avtalets bestämmelser äger den andra
parten rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Oenighet rörande
uppsägning av avtalet hanteras enligt § 20.

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Bromma 2022-03-07

Uddevalla

Svenska Spaniel och retrieverklubben
Caroline Hagström

Jaktspaniels i Sverige
Birgitta Elofsson
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