Protokoll för Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF)
Fullmäktigemöte, Sundsvall och på distans den 17 april 2021,
kl. 14.00 – 16.30
Inledning
SSF:s ordförande, Jeanette Börjesson, hälsade alla välkomna till årsfullmäktige och speciellt
SKK:s ombud Fredrik Bruno samt samtliga delegater från lokalklubbarna och valberedningen
som deltar på distans. En delegat från respektive lokalklubb deltar.

1. Justering av röstlängden
Sekr. Cecilia Sjölund rapporterade 10 stycken närvarande röstberättigande delegater.
Den totala röstlängden omfattar 40 stycken röster.
2. Val av ordförande för fullmäktigemötet
SSF Riks föreslog Peter Jakob från Alnön som ordförande.
Fullmäktige beslutade att välja Peter Jakob som ordförande
3. Styrelsens anmälan som protokollförare vid mötet
Styrelsen anmälde Cecilia Sjölund som protokollförare.
Fullmäktige beslutarde att välja Cecilia som protokollförare.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordförande skall justera protokollet
Fullmäktige beslutade att välja Palle Andersson och Örjan Mattsson som
justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt stadgarna
§ 7 mom. 6
Ordförande läste upp § 7 mom. 6 för mötesdeltagarna.
Fullmäktige beslutade att medlem har åhörarrätt och yttrande rätt.
6. Fråga om fullmäktigemötet blivit stadgeenligt utlyst
Samtliga delegater har fått personlig kallelse via mail minst 3 veckor före mötet samt att
alla handlingar har funnits på hemsidan i minst 2 veckor innan samt annons i Ståndskall
nr 1, 2021.
Fullmäktige beslutade att fullmäktige blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordning
Fullmäktige beslutade att fastställa dagordningen.
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8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse
för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelsen 2020
Ordförande för mötet föredrog rubrikerna i verksamhetsberättelse och delegaterna hade
möjlighet att yttra sig. Jeanette läste upp verksamhetens slutord.
Provregelkommitté
 Anders Morin drog verksamhetsberättelsen från kommittén
Avelsfrågor
 Göran Hofling informerade kort om avelsfrågor för Norrbottenspetsen och
hänvisade därefter till verksamhetsberättelse för Norrbottenspets.
Efter en fråga meddelar Göran att det har smugit in sig ett statistikfel i
verksamhetsberättelsen som kommer att ändras.


Jonas Carlsson informerade kort om avelsfrågor för Finsk spets och
hänvisade därefter till verksamhetsberättelsen för Finsk spets.

Fullmäktige beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.

Balans- och Resultaträkning 2020
- Kassör, Tommy Lannemar redogjorde balans- och resultaträkning.
Årets resultat blev en vinst med 107 898,74kr.
Fullmäktige beslutade godkänna kassörens redovisning av balans- och resultaträkning
Revisorernas berättelse 2020
Ordf. läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna föreslår fullmäktige att fastställa
resultat- och balansräkning och att ge Riksstyrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2020.
Fullmäktige beslutade att godkänna revisionsberättelsen.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust
Fullmäktige beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen samt överföra 2020
års vinst i ny räkning 2021.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen
Egon rapporterade att styrelsen har utfört det uppdrag som gavs från 2020 års
fullmäktigemöte.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Ordförande frågar fullmäktigemötet om mötet kan bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
enligt revisorernas förslag för verksamhetsåret 2020.
Fullmäktige beslutade i likhet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. Beslutet var enhälligt.
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12. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021
a. Verksamhetsplan
Jeanette läste upp verksamhetsplanen och informerade bland annat kort om:


fortsätta arbetet att få fler hundägare att undersöka sina hundar vad gäller
tandstatus och patella för båda våra raser samt att statusen rapporteras.
Riksstyrelsen avser att fortsätta att stödja patellaundersökning av veterinär i
samband med någon eller några utställningar 2021. Anslag för detta kan
sökas av lokalklubb.



fortsätta att vidareutveckla samarbetet med systerklubbarna i Finland och
Norge, både vad gäller det konkreta avelsutbytet liksom kring rutiner och
metoder som breddar avelsbaserna för våra raser.



genomföra ett strategiarbete för SSF och raserna i framtiden

Fullmäktige beslutade att godkänna verksamhetsplanen.
b. Beslut om styrelsens förslag till budget för verksamhetsår 2021
Kassör, Tommy Lannemar presenterade budget.
Fullmäktige beslutade att godkänna budgeten 2021
c. Fastställande av medlemsavgift för riks 2022
Kassören presenterade styrelsens förslag om oförändrad avgift 2022 (300 kr).
Fullmäktige beslutade att godkänna styrelsens förslag att medlemsavgiften för riks
2022 är 300 kr.
13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av
ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt stadgarna § 8
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Fullmäktige beslutade att styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter (inklusive
ordförande) samt 4 suppleanter.
Val av ordförande för en tid av ett (1) år, 2021-2022.
Valberedningen föreslår Jeanette Börjesson, Själevad (Å)
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag.
Valberedningen föreslår till ordinarie ledamöter på två (2) år, 2021-2023 omval av Egon
Rongdén, Torpshammar (M) samt Cecilia Sjölund, Liden (M) samt nyval av Matilda
Hanson, Kärlarne (J/H).
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag.
Kvarstår ledamöter, 2021-2022, Anders Lundberg, Brunflo (J/H), Niklas Stöök,
Hammarstrand (J/H) och Therese Hampus, Hede (J/H)
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Valberedningen föreslår till suppleanter på ett (1) år, 2021-2022, omval av Åsa
Fjällborg, Jokkmokk (ÖN) Erik Sundström, Luleå (NN) Göran Eriksson, Saxdalen (SS)
och Kjell Welam, Äppelbo (MS).
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag.
Valberedningen föreslår suppleanternas tjänstgöringsordning
1. Åsa Fjällborg,
Jokkmokk (ÖN)
2. Erik Sundström,
Luleå (NN)
3. Göran Eriksson,
Saxdalen (SS)
4. Kjell Welam,
Äppelbo (MS)
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag.
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt stadgarna § 9 för en tid av
ett (1) år, 2021-2022.
Valberedningen föreslår omval av Peter Persson, Storuman (VL) och Göran Jönsson,
Sollefteå (Å).
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag.
Valberedningen föreslår till revisorssuppleanter omval av Tomas Salander, Ludvika
(SS) och Peter Nordin, Vännäs (VK)
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag.
15. Val av valberedning enligt stadgarna § 10
Fullmäktigemötet beslutade att till sammankallande i valberedningen på ett (1) år,
2021-2022, välja Torleif Eriksson, Umeå (VK)
Fullmäktigemötet beslutade att till ledamot i valberedningen på två (2) år, 2021-2023,
välja Anita Hästdahl, Ånge (M)
Kvarstår i valberedningen (1år), 2021-2022, Örjan Fjellner, Vemdalen (J/H)
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15
Fullmäktige beslutade att omedelbart justera punkterna 13 – 15
Justeringsmännen tillsammans med mötesordförande och SKK, Fredrik Bruno
signerade protokollet via mobilt Bank-ID. Se bilaga 1.
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17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet eller som lokalklubb
eller som av medlemmar anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara
skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast 6 veckor före det ordinarie fullmäktigemötet
hålls.
a. RAS Norrbottenspets
Göran Hofling föredrog förslaget till Rasspecifik avelsstrategi Norrbottenspets,
RAS
Fullmäktige beslutade att godkänna revideringen av RAS Norrbottenspets.
b. RAS Finsk spets
Jonas Carlsson föredrog förslaget till Rasspecifik avelsstrategi Finsk spets, RAS
Fullmäktige beslutade att godkänna revideringen av RAS Finsk spets.
c. Regler för jaktprov
Anders Morin föredrog förslaget till reviderade provregler för jaktprov med
skällande fågelhundar.
Fullmäktige beslutade att godkänna de nya reglerna.
Motioner
1. Gävleborg
SSF Gävleborg föreslår bland annat att skogskortet ska finnas som en skrivbar
pdf-fil.
Fullmäktige beslutade att avslå motionen.
Fullmäktige beslutade att ge riksstyrelsen i uppdrag att ta fram ett
jaktprovsprotokoll som redigerbar pdf-fil, utan automatisk poängberäkning, i
samband med att de nya provreglerna träder i kraft 2022
2. Sydsverige och Mellansverige
Att SSF ska verka för en skällande fågelhund att kunna bli viltspårchampion.
Fullmäktige beslutade efter votering att med 27 röster mot 13 att avslå
motionen.
3. Leif Hedlund
Leif Hedlund har skickat in en motion angående EP-register
Fullmäktige beslutade efter votering att med 24 röster mot 16 att avslå motionen.
Kommentar:
SSF NN genom Palle Andersson vill att Riks aktivt arbetar för en ökad öppenhet
kring sjukdomsbilderna i våra raser.
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18. Fastställande av telefon-, rese- och traktamentsersättningar för 2021
Kassören redogjorde för ersättningar enligt budget:
- telefon/mötesersättningar, max 950 kr/ person
- reseersättning utgår enligt statliga resereglementet f.n. 18,50 kr / mil
- övriga utlägg mot kvitto.
- traktamentsersättningar utgår inte.
Fullmäktige beslutade att godkänna styrelsens förslag på ersättningar 2021
Mötesordförande Peter Jakob överlämnade därefter ordet till ordförande Jeanette
Börjesson.
Utdelning av förtjänsttecken, Guldnålen
Jeanette läste upp nomineringen från Västerbottens lappmark för Guldnålen som delas
ut till Göran Hellström.
Utdelning av priser
Anders Lundberg utdelade priser till nedanstående pristagare. Kursiv stil ej pris.
Årets Skällande Fågelhund 2020
1. SE21024/2018 Tallskallets Aijna (88,76,77) 80,33 poäng. Ägare: Ida
Berggren
2. SE24458/2015 Kronskogens Yria (65,89,62) 72 poäng. Ägare: Nils-Olov
Nilsson
3. SE16128/2017 Brattstans Axa (78,61,82,64) 71,25 poäng. Ägare: Sören
Adill och Ulf Engberg
Kennel Rahans Vandringspris 2020
1. SE21024/2018 Tallskallets Aijna (88,76,77) 241 poäng. Ägare: Ida
Berggren
2. SE25141/2017 Ystibackans Thelma (86,72,80) 238 poäng. Ägare: Thomas
Björke
3. SE29941/2018 Tålsmarks Miggo (81,83,60) 224 poäng. Ägare: Gunno
Hamberg
Röjans Vandringspris 2021
1. Irene Lundmark, SE24145/2017 Raste, 84 poäng, rörligt prov 20200917
2. Ida Berggren, SE21024/2018 Tallskallets Aijna, 77 poäng, utlyst prov
20201111
Unos Minne 2020 (endast en anmälan)

1. Tallskallets Kennel 21 poäng. Ägare: Robin Boija
Flest dömda jaktprov 2020
1. Richard Svärd
VL 15 st
2. Kid-Benny Eriksson ÖN 13 st
3. John Nyberg
J/H 12 st
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19. Avtackning SSF Funktionärer
Jeanette Börjesson tackade Tommy Lannemar för gott arbete inom SSF styrelse och
Egon Rongdén sa några väl valda ord från ett långt och bra styrelsearbete med Tommy.
Därefter överräcktes en minnesgåva.
20. Avslutning
Jeanette Börjesson tackade mötesordförande Peter Jakob samt Fredrik Bruno från SKK
för ett bra genomfört fullmäktigemöte.

Sundsvall 17 april 2021

___________________________________

_________________________________

Mötessekreterare, Cecilia Sjölund

Mötesordförande, Peter Jakob

___________________________________

_________________________________

Justerare, Palle Andersson

Justerare, Örjan Mattsson
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