
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Förslag  
 
Motioner till SSRKs Fullmäktige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Motion nr 1 
 
Yrkande 
Golden Retrieverklubbens klubbstyrelse yrkar att fullmäktige beslutar att 
slopa den centrala avgift som ska inbetalas till SSRK HS för varje hund 
på FB-R. 
 
Motivering: 
Endast en mindre del av populationen kommer till start på B-prov. Syftet 
att utveckla FB-R, var att fler hundar ska få sina grundläggande 
egenskaper beskrivna som stöd för avelsarbetet. Vi har därför ett 
gemensamt intresse av att fler retrievers beskrivs på FB-R. 
De avdelningar och rasklubbar som arrangerar FB-R har svårt att få 
ekonomin att gå ihop, då marginalerna är snäva. Beskrivningar riskerar 
att få ställas in då ekonomin kanske inte går ihop om beskrivningen inte 
är fullbokad. 
Golden Retrieverklubben anser att verksamheten med FB-R inte ska 
belastas med avgifter som ingen annan del av kärnverksamheten 
belastas av. Exempelvis jaktprov och utställningar, där kostnader för 
utbildning och domarkonferenser finansieras med budgeterade medel. 
 
Golden Retrieverklubbens klubbstyrelse 
 
 
SSRK Hs: 
SSRK Hs beslutar att avslå motionen 
 
 
 
Förslag Tollarklubben: 
Tollarklubbens styrelse föreslår att motionen ska Tillstyrkas vid SSRKs 
Fullmäktige 
  

  



Motion nr 2 
 
Yrkande: 
Labrador retrieverklubben föreslår att för att få titeln SE.U.CH skall 
hunden ha tilldelats tre certifikat vid officiell utställning samt minst 1:a 
pris i NKL på jaktprov. 
För att få titeln SE.J.CH skall hunden ha tilldelats tre 1:a pris i EKL på 
jaktprov + godkänd vid praktisk jakt samt minst GOOD vid officiell 
utställning. 
 
Motivering: 
Om SSRK tillstyrker ovanstående förslag, så anser LRK att kvaliteten så 
småningom förbättras, både vad gäller hundarna och uppfödarna. 
Dessutom bör klubbarnas ekonomi förbättras, då förhoppningsvis fler 
hundar kommer att delta för meritering. Som grädde på moset, så 
kommer hundarna må bättre. 
 
Labrador Retrieverklubbens styrelse 
 
 
SSRK Hs: 
HS beslutar att tillstyrka motionen 
 
 
Förslag Tollarklubben: 
Tollarklubbens styrelse föreslår att rösta i enlighet med Hs förslag vid 
SSRKs Fullmäktige 
  



Motion nr 3 
 
Yrkande: 
Labrador retrieverklubben  yrkar att SSRKs fullmäktige beslutar att 
mandatfördelningen vid SSRKs fullmäktige ändras till att bli 50/50 mellan 
avdelningar och rasklubbar. 
 
Motivering: 
Demokrati är viktig också i hundklubbar och såsom systemet ser ut idag 
inom SSRK har rasklubbarna ingen faktisk möjlighet att få igenom 
förändringar varför Labrador retrieverklubben yrkar på förändring enligt 
ovan. 
 
Labrador Retrieverklubbens 
 
 
 
SSRK Hs: 
HS beslutar att tillstyrka motionen 
 
Förslag Tollarklubben: 
Tollarklubbens styrelse föreslår att motionen ska Tillstyrkas vid SSRKs 
Fullmäktige 
  



Motion nr 4 
 
Yrkande: 
Motion om ändring av typstadgar för rasklubb inom SSRK. §6 i SSRKs 
typstadgar för rasklubb inom SSRK, reglerar bland annat rasklubbarnas 
rätt att bilda sektioner/aktivitetsgrupper inom ett lokalt område.  
En innebörd av begreppet sektioner/aktivitetsgrupper inom ett lokalt 
område, är att medlemmarna med automatik tillhör den region där man 
är bosatt. 
Om man vill ha undantag från denna huvudregel måste detta regleras i 
stadgarna. Något undantag från denna praxis finns inte inskrivet i de av 
SSRK fullmäktigemöte fastställda typstadgarna.  
Vid Springerklubbens fullmäktigemöte 2016 beslöts att bifalla motion om 
att medlem fritt ska få välja vilken lokalavdelning man vill tillhöra.  
Springerklubben yrkar således att tillägg görs i SSRKs typstadgar för 
rasklubb med innebörden att medlem fritt ska få välja 
avdelningstillhörighet oavsett var man är bosatt. 
 
Rasklubb för Engelsk Springer Spaniel 
 
 
SSRK Hs: 
HS beslutar att tillstyrka motionen 
 
 
Förslag Tollarklubben: 
Tollarklubbens styrelse föreslår att rösta i enlighet med Hs förslag vid 
SSRKs Fullmäktige   



Motion nr 5 
 
Yrkande: 
Att HS centralt tar över ansvaret för domartillsättningen för B-prov och 
utreder hur ekonomin ska lösas. Ett förslag ska presenteras inom sex 
månader och systemet ska införas till jaktprovssäsongen 2018, 
  
Motivering: 
Idag tillsätts domare till jaktprov av respektive avdelnings 
retrieveransvarig. Eftersom ekonomin i stora delar är styrande innebär 
det att man tillsätter domare från den egna, eller närliggande avdelningar 
i första hand. 
En central domartillsättning skulle främja utvecklingen av vår domarkår 
då domarna skulle få ökade möjligheter attresa runt i landet och bredda 
sin erfarenhet samt sitt kontaktnät. Denna kvalitetshöjning skulle gynna 
avdelningarnas medlemmar, jakthundarnas utveckling samt även 
motverka risken att olika bedömningskulturer uppkommer. 
 
SSRK Södra 
 
 
SSRK Hs: 
HS beslutar att avslå motionen 
 
 
Förslag Tollarklubben: 
Tollarklubbens styrelse föreslår att rösta i enlighet med Hs förslag vid 
SSRKs Fullmäktige 
  



Motion nr 6 
 
Yrkande: 
Att beslutandet av nya jaktprovs- och championatbestämmelser skall ske 
av domarkåren för respektive jakthundstyp (retriever/spaniel/tollare) och 
inte av fullmäktigemötet. 
 
 
Motivering: 
Våra domare är de som har störst erfarenhet av jaktprovsverksamheten 
och är de som bäst bedömer våra jakthundar. Det är även de som är 
mest insatta i prov- och championatbestämmelserna och dess praktiska 
tillämpning och betydelse. Vi anser därför att det är domarkåren som 
skall besluta om ändringar i dessa, inte fullmäktigemötet där alla 
delegater inte är insatta i jaktprovsverksamheten och dess sakfrågor. 
 
SSRK Södra 
 
 
SSRK Hs: 
HS beslutar att avslå motionen 
 
 
Förslag Tollarklubben: 
Tollarklubbens styrelse föreslår att avslå motionen vid SSRKs 
Fullmäktige 
  



Motion nr 7 
 
Yrkande: 
Att utbildningen till A-provsdomare helt ska separeras från utbildningen 
till B-provsdomare. 
 
Motivering: 
SSRK är i stort behov av nya domare och utbildning till domare tar idag 
alldeles för lång tid. Det kan ta upp till tre år innan en domare är klar för 
att få sin behörighet som B-provsdomare. Att bli A-provsdomare tar 
ytterligare ett par år.  
Vår erfarenhet är att det finns personer som vill bli A-provsdomare men 
avstår pga denna långa utbildningsväg.  
A-prov och B-prov skiljer sig åt i bedömningen och utbildningarna skulle 
därför kunna separeras. Vi ser detta förslag som en möjlighet till att få 
fler kandidater till domarutbildningarna. 
 
SSRK Södra 
 
 
SSRK Hs: 
HS beslutar att yrkandet måste utredas i ett längre perspektiv och att 
frågan därmed anses besvarad 
 
 
Förslag Tollarklubben: 
Tollarklubbens styrelse föreslår att Tillstyrka motionen vid SSRKs 
Fullmäktige 
  



Motion nr 8 
 
Yrkande: 
Att det i Anvisningarna (RoA) för A-prov Retriever i skrivningen om 
lottning för EKL, ska framgå ”att lottning i denna klass sker slumpmässigt 
bland samtliga de hundar som ej enligt tidigare stycken är undantagna 
från lottning”.  
Att detta förfarande gäller framledes till annat beslut eventuellt fattas av 
ett kommande fullmäktige.  
 
Motivering: 
Utdrag från jaktprovsregler A-prov retriever: 
”I elitklassen tillämpas konkurrensbedömning där placerade hundar 
rangordnas. I denna klass ska domarna utse de bästa hundarna med 
verklig viltfinnarförmåga, bra temperament, bra markeringsförmåga, bra 
näsa, initiativ samt mjuk mun och samarbetsvilja”. 
SSRK södra anser att det med dagens lottning för EKL, där hundar med 
minst antal starter prioriteras framför hundar med fler starter, finns risk 
för att det (speciellt i slutet av säsongen) sker en koncentrering av 
h8ndar som nyligen kommit igenom KKL, och därmed sannolikt ännu 
inte har samma kvalitet som hundar som tidigare startat och placerat sig 
i EKL.  
Eftersom det i EKL, tillämpas konkurrensbedömning och utdelas Cert 
och CK anser vi att slumpmässig lottning skall ske. Då minimeras risken 
för att det blir ”lättare” att vinna ett prov med ”enbart nyligen KKL-hundar” 
än ett prov med ”hundar där både tidigare placerade hundar och nyligen 
KKL-hundar” deltar. 
 
SSRK Södra 
 
 
SSRK Hs: 
HS beslutar att avslå motionen 
 
 
Förslag Tollarklubben: 
Tollarklubbens styrelse föreslår att rösta i enlighet med Hs förslag vid 
SSRKs Fullmäktige 



Motion nr 9 
 
Yrkande: 
Att SSRK skall söka en annan sponsor och avsluta samarbetet med 
Royal Canin.  
 
Motivering: 
Under våren har vi blivit informerade om att Mars/Royal Canin centralt 
tagit avstånd från sponsring, ”där vilt fälls”.  
SSRK är Sveriges största specialklubb för jakthundsraser. SSRK Södra 
anser att vi skall ha en sponsor som vill synas med oss i alla 
verksamhetsområden. 
 
SSRK Södra 
 
 
SSRK Hs: 
HS beslutar att avslå motionen 
 
 
Förslag Tollarklubben: 
Tollarklubbens styrelse föreslår avslå motionen vid SSRKs Fullmäktige 



Motion nr 10 
 
Yrkande: 
Att det varje år skall genomföras en domarkonferens för samtliga SSRKs 
domare. Deltagande vid konferensen skall vara obligatoriskt vart annat 
år för att få behålla domarcertifikatet. 
 
Motivering: 
Likt vår motion angående central domartillsättning ser vi detta förslag 
som ett steg i att främja kvalitetshöjning och utveckling samt motverka 
lokala kulturer. Att domarkåren träffas, diskuterar och utbyter 
erfarenheter ser vi som ett självklart led i detta. 
 
SSRK Södra 
 
 
SSRK Hs: 
HS beslutar att avslå motionen 
 
 
Förslag Tollarklubben: 
Tollarklubbens styrelse föreslår avslå motionen vid SSRKs Fullmäktige 
 


