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SSUKs fullmäktigemöte gick av stapeln den 27 mars. Efter önskemål från några rasklubbar var det i år
förlagt till Jönköping och antalet delegater, 27 stycken, var något högre än förra året.
Scandic Elmia är visserligen något dyrare än Ibis i Nyköping men förhoppningsvis hade rasklubbarna
något rimligare kostnader för resor.
Fullmäktigeprotokollet kommer att skickas ut till rasklubbarna och läggs även upp på hemsidan.
SSUKs nya styrelse ser ut så här:
Roland Löfblad ordförande (norsk buhund)
Eva Andersson vice ordförande (keeshond)
Eva Ohlsson sekreterare (eurasier)
Monica Ekman kassör (keeshond)
Carina Lundgren (japansk spets)
Anita Larsson (mexikansk nakenhund)
Daphne Blomstrand (american akita)
Jeanette Flink suppleant (perro sin pelo del peru)
Tommy Bjerkhaug suppleant (japansk spets)
Vi strävar efter att få in representanter från våra övriga raser i de olika kommittéerna.
Våra nytillkomna styrelseledamöterna
En presentation av nye ordförande Roland Löfblad
Roland, som bor i Göteborg, är gift och har två vuxna döttrar och en norsk buhund, Freja 1 år. Han
har haft norska buhundar sedan 1993. Han satt i styrelsen för Norsk Buhund Ringen från 1995 till
2003, de tre sista åren som ordförande. Han var även suppleant i SSUK under verksamhetsåret 2001.
Roland har mångårig erfarenhet av föreningsliv och sitter för närvarande i styrelserna för två
samfällighetsföreningar.
Vår nya sekreterare persenterar sig så här:
Jag heter Eva Ohlsson, bor på en gård som heter Ryssbol, 25 km nordost från Uppsala.
Innehar kennelnamnet Lejonbols sen 1994. Har fött upp Leonberger tidigare och har nu raserna
Samojed och Eurasier. Driver ett Hund och Kattpensionat tillsammans med familjen. Är engagerad i
både hundklubbar och hembygdsförening. Sitter som ordförande i Svenska Eurasierklubben.

2011 års medlemsavgifter
Vi är snart inne i maj och det är hög tid för rasklubbarna att redovisa sina medlemmar 2011 till SSUKs
kassör. Ett par har redan gjort det men flertalet saknas. Glöm inte att medlemsavgiften från och med
i år är 70 kr för fullbetalande och 10 kr för övriga (familje-, valp-, hedersmedlem) enligt beslut på
fullmäktige 2010.

Några ord från vår avgående ordförande Rose-Marie Emery
som inledde vårt fullmäktigemöte med detta anförande:
Välkomna allesamman!
Jag vill börja med att säga några ord om det som varit i SSUK under min tid som
ordförande. Det har varit mycket under dessa år: Två domarkonferenser, Circuitutställningen i WDS,
SSDs Midvinterspecialen har blivit ”Kung Bore”, och TOP DOG. Jag har drivit utbildningsfrågan hårt
för föreningsteknik, ordförande- och sekreterarkonferenser.
Vi har fått igenom valphänvisning på SKK via motion från SSUK, att exportstamtavlorna
idag inte kostar något, samt röstning med fullmakt på SKK-fullmäktige (kostnadsbesparande åtgärd
för ras och specialklubbar). SKK har också beviljat en presentation av nya SSUK raser på kommande
generell domarkonferens för de nya raser som SSUK fått sig tilldelat vilket gör att vi kan skjuta på en
presentation för dessa till nästkommande konferens.
Rasklubbars uppdrag – delegerat rasansvar. Om det inte sköts kan specialklubben återtaga
rasansvaret. Något som varit på tapeten för några få rasklubbar, dock under flertal år. Rasklubbar som
ej följt sina stadgar, fullföljt sina uppdrag eller haft interna stridigheter tex förskingring.
Specifika rasklubbar har hanterats/stöttats under flera år: 4 st. Shiba, Eurasier, Basenji
SSUK har på begäran från klubbens ordförande, agerat för att komma tillrätta med uppkomna
situationer. Det är aldrig ens fel att två träter. Ofta har problemet bestått i okunskap i föreningsteknik,
maktkamper och den svenska avundsjukan. Ett slagträ har blivit RAS. Där har vi arbetat med
Chowchowklubben och SKK för att få det klart. Mobbing är ett vanligt förekommande problem i
många hundorganisationer där man bestämmer sig för att någon inte är av samma åsikt som dem, då
ska den mobbas ut. På ett eller annat vis. Nästan som en dokusåpa…
När SSUK agerar i en rasklubb görs det ALLTID med SKK och föreningskommitténs eller
berörd instans på SKK, goda minne. Vi har ALLTID kommunicerat alla situationer med dem och
agerat enligt deras rekommendationer.
Det är trist att man inte kan se skillnad på sak och person. Jag har fått kunskap om att några
upprorsmakare har haft ”förmöte” före fullmäktige för att kunna ”knäppa enskilda individer” på näsan.
En tråkig inställning som tyvärr sprider sig mer och mer i hela organisationen. Det har pratats om
paktbildning, misstroendeförklaring mot delar av styrelsen och personliga vendettor.
Slutligen vill jag påminna – Man får den styrelse man förtjänar. Om valberedningen gjort
sitt jobb redan för ett par år sedan hade man kunnat bli av med mig redan då. Nu beslutade jag redan
vid förra SSUK-fullmäktige att detta året skulle bli det sista. Tyvärr har det varit ganska turbulent i
flera rasklubbar under detta sista år och därmed blåser det rätt friskt när SSUK måste säga ifrån. SSUK
styrelse är solidarisk i alla beslut och de som vill lägga lasten på mig personligen får väl göra det. Det
är ju NI som ska dra lasset vidare – inte jag.
Tack till hela min styrelse för alla år – det har varit ett arbete med många törnar. Dock har vi
alltid enats, hållit på tystnadsplikten och varit solidariska mot våra beslut. Det har varit lärorikt, nyttigt
och ögonöppnande.
Med det vill jag öppna mötet och hoppas att samtliga delegater röstar för SSUK och
rasklubbarnas framtid – inte för personliga skäl. Tack för mig och Lycka till i framtiden.

I höst kommer SSUK att anordna en avelskonferens troligen i slutet av oktober
Styrelseutbildning för aktiva i våra rasklubbar planeras också. Mer information om detta
kommer på hemsidan och i utskick till rasklubbarna.
UTSTÄLLNINGAR
SSUKs inofficiella utställning Kung Bore blev tyvärr inställd på grund av för få anmälningar.
Men utställningen i Eskilstuna genomfördes den 16 april. Domare var Christen Lang från Norge och
Ewa Nielsen som ersatte Hans-Åke Sperne som tyvärr hade drabbats av sjukdom. Valparna i en del
raser bedömdes av Inga-Britt Johansson. Våra duktiga ringsekreterare hade pluggat in de nya
utställningsreglerna ordentligt så allt flöt på som det skulle.
Nästa SSUK-utställning är i Borås den 3 juli och den 9 oktober är det dags i Sundsvall.
Mer information återfinns på hemsidan. Vi önskar er varmt välkomna till båda.
Styrelsen har tagit beslut om differentierade anmälningsavgifter:
Valpkl 150:-, veterankl 200, övriga 300:Sista 2 veckorna innan anmälningstidens utgång:
Valpkl 210:-, veterankl 260:-, övriga 360:För båda tarifferna gäller som tidigare halv avgift från och med tredje hunden i officiell klass.
Best in Show i Eskilstuna den 16 april blev
American Akita
Redwitch Andrenaline Junkie
Ägare: Friedrich Birkmar

BIS Junior/Unghund
Basenji
Faraoland HD Steet Glide
Ägare: Cecilia Johansson

BIS Veteran
Pomeranian
CH Piccolo Pom's Itsy-Bitsy Nina Ricci
Ägare: Kate Berg

BIS Valp
Basenji
Moyomema Lara Croft To Nganga's
Ägare: Yvonne Adolfsson

BIS Uppfödare
Japansk Spets
Kennel Chezzay's

