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SVENSKASPETSOCHURHUNDKLUBBEN

Protokoll ltirt vid fullm5ktige den 29/3 2O14 Scandic Nord, Norrkiipi4g.

1.

FullmlktigestSmmansOppnande
Styrelsens ordforande Jonas 6hrn hilsade alla vdlkomna till dagens fullmiktige.

2.

Justering av rtktlSrgd

Anmilda delegater ropades upp frin rostl5ngden som godkdndes och lades till handlingarna.
21 st delegater nirvarande. 5 st delegater frinvarande. R6stllingden justerades till 21
nistberittigande.

3.

Val rv ordfikande fdr fullmSltigemdtet
Valberedningen f6reslSr Ann-Katrin Edoff. Mtitet vdljer enhilligt Ann-Katrin Edoff

till

m6tesordf6rande.

4.

Styrelsens anmilan om protokollfiirare vid m0tet
Styrelsen anmdler Eva Ohlsson till protokollftirare for mdtet.

wl iustemre som tillsammans med motesordf6randen
valda iustemina Ir dessutom r6st€knare
Val av

skall iustera protokollet. De

M0tet viljer Kristina Bertilsson och Lotta LignellJegenstam tilljusteringspersoner ftir m6tet.
Beslut om ntrvaro- mh

ytfianderitt fCrutom

av vald delegat och ay pensoner enligt $ 7

mom. 6 i stadgama.
Ann-Katrin Edoff haryttranderStt men ej rcistrStt. M6tet beslutar att Svenska Klein-,
Mittelspitz- och Grosspitzklubbens icke anmdld suppleant Therese Erikson har yttraderitt
och r6stritt. Karin Sjriholm Osttund (valberedningen) har yttranderitt men ej rdstrdtt.
7.

Frfoa om fullmiktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
Datumet f6r futlmiiktige har annonserats i SSUK-nyE 22013 samt i SSUK:s kalendarium
hemsidan. Kallelse har

gltt ut till delegaterna, ordfdrande

mail enligt SSUK's stadga.

Fa$stefiande av dagordningen
Dagordningen faststdlldes och godkdndes.

pS

och sekreterare i rasklubbarna via

I

r

9. Styrelsens Srsredovisning

med balans- och resultatriiknin& redogtirelse f6r arbetet med

avelsfrdgor samt revisorernas berittelse.
Fullmiiktigehandlingarna gicks igenom sida f6r sida. Revisorernas berdttelse,

dl

ingen av

revisorerna var nirvarande ldste motesordf6randen upp revisorernas berfittelse ftir det
gingna verksamhetsiret.

Verkamhetsberdttelsen samt revisorernas berittelse godkandes
10. FaststSllande av balans- och resulta*gkning samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller ftirlust.
M6tet beslutade att faststdlla irets balans och resultatrikning samt beslutade att 6verf6ra
erets forlust

pi

-466a,95 kr i ny rfikning.

11. Styrelsens rapprt om de uppdrag fiireglende fullmlktigemiitet givit till $yrelsen.
Motionen frln Svenska Klein- Mittel-och Grossklubben ang. utskick av tomt hundpass i
samband med registreringsbevisen. J0 informerade att motionen togs upp pe Svenska
Kennelklubbens Fullmiktige 2013. CS fir i uppdrag av KF att ta kontakt med
Jordbruksverket och visa
KF

pi

de orimliga veterindrkostnaderna som finns idag.

beslutade i enlighet med CS forslag. SSUK fortsdtter att arbeta for en rikprislita

giller utfdrdande

nir det

av pass.

12. Beslut om ansrar:ftihet f6r styrelsen.

Mtitet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet f6r det g{ngna iret.

A

13.

beslut om styrelsens forslag titl vertsamhetsplan

sid 17, lnformationskommitt6n. Rasklubbarna ansvarar

fiir att det 5r ritt rasinformation pi

SSUK's hemsida.

sid 17, Utst5llnings- och tivlingsfrigor, A66i1lonen

pi

ir

att domarlistor ska ldggas ut tidigare

hemsidan.

SSUK-Nytt - Rasklubbarna vill ha SSUK-Nytt utskickat via email.
Japanska Spetsklubben ansdker om att btirja planera domarkonferens 2017.
Jonas 0hrn informerade om arkiveringspolicy som kommer att skickas ut

till rasklubbarna

inom kort.

Motet beslutar att godkinna verksamhetsplanen.

14.

B. Beslut om styrelsens fiirclag

fill rambudget.

Mtitet beslutar faststiilla den foreslagna rambudgeten och uppdrar ir styrelsen att arbeta
efter den.
beslut cm avglfter fdr kommande uerksamhetsla
Mdtet beslutar om oforindrade avgifter for det kommande verkamhetsAret.

C.

Helbetalande

medlem

7O,-

Familje-, gfivo/Valp/provmedlem 1&-

Hedersmedlem
Utlandsmedlem(alla

kategorier)

10O-

4 k'8, &uo {E

Dubbelt medlemskap:

ir

man medlem iflera rasklubbar inom SSUK betalas 70kr endast via

en klubb. Man b6r sjiilv meddela den klubb som 6r huvudklubb och vilka tivriga man tillhrir.

15. Val av ordfikande, ordinarie ledamiite och suppleanter i styrelsen enligt $ 8 istadgarna
samt beslut om suppleanternas tianstgiiringsordning.

M6tet faststefier oliirdrdrat antal ledamiiter och suppleanter.
pl Jonas 6hm till ordforande fdr en tid av
M6tet vefer enhilllgt Jonas 6hrn till ordfihande f6r en tid av I lr.

Valberedningen f6resl6r omval

pi Monica Ekman, Eva Ohlsson och Daniel Granquist till

Valberedningen foreslir omval

ledamdter f6r en tid av

1 5r.

tvi ir.

M6tetv6lier Monica Ekman,

Eva Ohlsson och Daniel Granquisttill

ledamiiterf6r

en tid av

wl5r.
Valberedningen foreslir omval

pi

Cecilia Halfuars och Lene Shila Hedengran till suppleanter

f6r en tid av 1 ir
M6tet valier Cecilia Ha!fuarc och Lene Shila Hedengran till suppteanter fiir en tid av
Tiiins$tiringsordningen beslOts vara i den ordning som personema riknades upp.

1

ir.

16. Val av tve revisorer och hd revisorcuppleanter enliel g I i stadgarna.
Valberedningen foresldr omval p6 Eva Nielsen och Liz-Beth C Liljeqvist
omval pi Claes Bergstrom och Gunilla Molnelle till revisorsuppleanter.

till

revisorer samt

M6tet vElier Eva Nielsen och Liz-Beth C tilieqvist till rwisorer samt Claes Eertstr6m och
Gunilla Molnelle till revisorsuppleanter.
17. Val av valberedning enligt 5 10 i stadgarna.
Roland t6fblad har ett

lr har

i valberednirqen.

Mdtet frireslir till valberedning frir en tid av

wl

5r Karin Sjoholm Ostlund och f6r tid av 1 5r

Kristina Bertilsson.

Mtitet viljer till valheredning f6r en tid av

hll lr

Karin Sj6holm Ostlund och f6r tid av

Kris$na Bertilsson, Karina Sj6holm Ostlund valdes

I

ir

tlll sammankaHande.

18. Beslut om omedelbar justering av punherna 14 - 16
M6tet beslutar om omedelbar justering av punkterna 14-16.
19. Orriga flrenden som av styrelsen hinskirtit till fullmf,ktige eller som ay rasklubb anmilts
till styrelsen f6r behandling av fullm6ltige.
En motion har inkommit inom f<irskriven tid tillfullmiktige frln Svenska Klein-, Mittel- och

fi tivla om
fdreslir att tillsty*a

Grosspitzklubben med vidjan om sttid och bifall att Klein- och Mittelspitz ska
CERT

pi samma villkor som CACIB utdelas enligt

motionen med motiveringen: att vi

flr

FCl. Styrelsen

samma regler som i Finland och Danmark" Det

underlittar for internationella domare om reglerna 5r lika i FCI organisationen. Detta gor oss
mer internationella och vi fir fler utstillare frin Europa.
M6tet beslutar att avsl6 motionen med motivationen att det gynnar inte rasen med att dela
ut cert till de olika firgvarianterna och fler blir champion, framftir alh Kleinspitz som inte 3r
sl minga pi utstfillning. Svenska Lundhund avstod frin att rosta.
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21. Auduffirg
Ordfdrande Jonas Ohrn ffirklarade d5rmed 20t4lrs fullmdktigemOte avslutat.
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Vid protokollet

trMffiji

Eva Ohlsson

sekrcterefil

Justeras:

h.6" fio"t**lftistina Eertilsson

LoftalEn

Justerare

Justerare

Jegenstam

