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Arbets- och beslutsordning vid Golden retrieverklubbens fullmäktige den 30 mars 2008
Yttranden

Varje delegat upptagen i röstlängd äger rätt att yttra sig och ställa förslag vid

fullmäktigemötet.

De i § 7 mom. 7 angivna har rätt att närvara och yttra sig. De har också rätt att

i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.
Reservation

Eventuell reservation till fullmäktigemötets beslut i ett ärende ska anmälas till

mötesordföranden vid beslutstillfället. Reservationen ska dessutom lämnas i
skriftlig form till mötesordföranden innan fullmäktigemötet förklaras avslutat

Replik

Den som blir direkt angripen i diskussionen har rätt att begära replik som

bryter talarordningen. Den på vilken replik begärts har rätt till en motreplik.
Repliklängden får ej överstiga en minut.

Röstlängd

Berättigade att delta i beslut är de delegater som finns förtecknade i den röstlängd som efter justering fastställs av fullmäktigemötet. Varje närvarande

delegat har en röst. I enlighet med stadgan är fullmaktsröstning inte tillåten.
Fullmäktige kan endast fatta beslut i ärenden som föranmälts, dvs. stadge-

enliga ärenden, av styrelsen väckta frågor samt motioner inkomna i stadgeenlig
ordning.
Motioner

Vid behandling av motioner kommer ordet att ges i tur och ordning till:
styrelsen, motionären, fullmäktigedelegater (ordet fritt).

Beslut

När talarlistan gåtts igenom och överläggningen i ärendet är avslutad kan ingen
erhålla ordet för annat än ordningsfråga. Därefter justerar ordföranden lagda
förslag. Sedan samtliga förslag visat sig rätt uppfattade föreslår ordföranden

propositionsordning för besluten, vilket skall godkännas av fullmäktige. Därefter ställs proposition. Den propositionsordning som kommer att användas är
den gängse i föreningslivet, varvid de olika förslagen ställs mot varandra. När

ordföranden, efter fastställd propositionsordning, frågar på de olika förslagen
tas alltid styrelsens förslag först.
Votering

Om votering begärts kommer först en försöksvotering att genomföras.
Undantaget där sluten votering begärts. Försöksvotering går till så att ord-

föranden med användande av tidigare fastställda propositionsordningen, så ber
röstberättigade att räcka upp handen, så att en översiktlig majoritets-

bedömning kan ske. Om utfallet är klart, frågar ordföranden om votering

vidhålles. Om ingen vidhåller sker beslutet.
Vid val frågas på samtliga föreslagna kandidater. All omröstning sker öppet

såvida inte någon röstberättigad delegat begär sluten sådan. Vid lika röstetal
avgör lotten.
Majoritet

Enkel majoritet tillämpas i sakfrågor, kvalificerad majoritet där stadgan så
kräver, och vid personval relativ majoritet.
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DAGORDNING

Golden retrieverklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2008-03-30
1.

Mötet öppnas

2.

Fastställande av röstlängden.

3.

Val av ordförande och vice ordförande för mötet.

4.

Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

5.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall
justera protokollet.

6.

Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat.

7.

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.

8.

Fastställande av dagordningen.

9.

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och
resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
eller förlust.

11. Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående
fullmäktigemöte givit till styrelsen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
- verksamhetsplan för kommande år, medlemsavgifter och rambudget för kommande år.
- fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.

14. Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
16. Val av valberedning
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 - 16.

18. Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal sektion
eller enskild medlem anmälts till klubbstyrelsen för behandling av fullmäktigemötet.

19. Övriga frågor

20. Mötets avslutande
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007
Ordinarie ledamöter

Hälsa

Lotta Fornås, Jakt-/funktionsansvarig

Gun-Britt Klingberg

Inger Karlsson, kassör

Ingela Stake

Owe Rindstrand

Owe Rindstrand, ordförande

Eva Swanberg

och vice ordförande

Britt-Marie Rosengren, dataansvarig

Li-Maria Carlson, exteriöransvarig
Pia Andersson, utbildnings- samt

Jakt/funktion

RAS/avelsansvarig

Lotta Fornås

Tomas Ellström, informationsansvarig
Ingela Stake, mentalitetsansvarig

Sofia Bäcklund

Suppleanter

Gunilla Wedeén

Anita Ohlson, bitr. mentalitetsansvarig

Lars Johnsson

Eddie Bergstrand, bitr. utbildningsansvarig

Mentalitet

Adjungerade

Anita Ohlson

Annika Sahl-Kadar, sekreterare
Urban Pettersson, redaktör

Revisorer och revisorssuppleanter

Ingela Stake

Britt-Marie Lundgren
Exteriör

Li-Maria Carlson

Hans Bredberg, ordinarie

Cecilia Mårtensson

Malin Danielsson, suppleant

Helena Wennmark

Rasmus Palmqvist, ordinarie
Nils Gunnar Karlsson, suppleant
Arbetsutskott (AU)
Owe Rindstrand
Lotta Fornås

Anette Strand

Avelsstruktur

Lena Widebeck
Information

Inger Karlsson

Tomas Ellström

AV STYRELSEN TILLSATTA KOMMITTÉER

Lotta Carping

Utbildning

Valberedning

Eddie Bergstrand

Gunilla Wedeén

Pia Andersson
Annika Thunfors

Anette Hellgren

Gun-Britt Klingberg (sammankallande)
Ulla Hägglund
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Medlemsantal

Ansvarig utgivare Golden Nytt

Den 31 december 2007 uppgick antalet medlemmar

Tomas Ellström

till 5428, varav 560 är familjemedlemmar och fem
stycken hedersmedlemmar.

Redaktion, Golden Nytt
Urban Pettersson

Ekonomi

Tomas Ellström

Bokslut med resultat och balansräkning bifogas.

Annika Andersson
Anette Hellgren

Styrelsemöten

Under verksamhetsåret har styrelsen avhållit ett

Försäljning av kommersiella annonser
Urban Pettersson

konstituerande möte, fem protokollförda

Materialförvaltare priser

med sektionsdagarna

helgsammanträden samt ett kortare möte i samband

Ingegerd Eriksson

Aktivitetssektionerna

Klubben har för närvarande 18 stycken

Materialförvaltare varor

aktivitetssektioner runt om i landet.

Li-Maria Carlson
Valphänvisare

Marianne Bimer Olofsson, sammankallande och
styrelsens kontaktperson
Ing-Marie Bergsten
Erna Persson

Ulla-Britt Smedberg
Medlemsservice
Charlotte Carping
Kontaktperson för sektionerna
Tomas Ellström

Forskningsstipendiets förvaltningsråd
Owe Rindstrand
Eva Swanberg

Pia Andersson
Styrgrupp samarbete AGRIA
Tomas Ellström
Pia Andersson

Inger Karlsson
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETSÅRET 2007

2007 års klubbstyrelse har ett intensivt arbetsår

Goldenfilmen

sekreterare adjungerades. Detta var en kompromiss

konferensen. Den har blivit en jättesuccé och en

medfört att fler funktioner kunnat tillsättas i

klubbens samarbetspartners har den även blivit en

bakom sig. Klubbstyrelsen utökades på så sätt att en
avseende möjligheten att införa ett kansli. Det har
styrelsen.

Ett långsiktigt arbete läggs ner på samarbete med
övriga klubbar såsom SKK, SBK, SSRK och övriga
retrieverklubbar.

Våra samarbetspartners Agria och Royal Canin har
varit delaktiga i många av klubbens verksamheter
och projekt.

Många klubbmedlemmar har, genom att arbeta i

Filmen är nu klar och levererades lagom till RASfantastisk tillgång för klubben och vår ras. Tack vare
ekonomisk succé. Även en almanacka, ny valp-

broschyr och ett trimhäfte har producerats under

2007. Alla dessa projekt har varit möjliga att slutföra
tack vare ett intensivt arbete bland såväl styrelse-

ledamöter, som av medlemmar med ett brinnande
intresse för vår ras.
Valphänvisning

Valphänvisningen har haft fullt upp med många
kullar att hänvisa under året. 218 kullar har funnits
till förmedling, Det betyder att 60 % av alla regi-

olika projekt, bidragit till att klubbarbetet kunnat

strerade kullar går via vår hänvisning! Ett mycket bra

fått av klubbens medlemmar har också verkat för att

och att kraven är betydelsefulla. För 70 av kullarna

hög ambitionsnivå under året.

valparna sålda. 50 hundar har anmälts till om-

Klubbstyrelsen har fortsatt utvecklandet av

kommunikationsutrustning för att snabbt och

fortskrida i en hög takt. Det stöd som klubbstyrelsen
klubbstyrelsens ledamöter har kunnat bibehålla en

resultat, som visar vikten av att hänvisningen finns
fick uppfödarna begära förlängning för att få

placering. Valphänvisarna har uppdaterats avseende

kommittéarbetet genom att kommittéerna ska
arbeta långsiktigt och tillse att antalet kommittéledamöter är tillräckligt många.

korrekt kunna vidarebefordra information om kullar.
Ekonomi
Bokslutet för 2007 visar på ett mindre underskott
för klubben. En minskning av antalet medlemmar

Fullmäktige
Från juli 2007 har Goldenklubben nya stadgar,

har skett sedan 2005. En mindre justering gjordes i

informerat om hur den nya arbetsordningen i

underskott på medlemsintäkterna. Underskott kan

klubbar hos Skatteverket och fått egna organisa-

är det svårt att öka annonseringen. Det gäller såväl

fullmäktigestadgar. Klubbstyrelsen har i Golden Nytt
klubben ser ut. Alla sektioner har registrerats som
tionsnummer. Samtliga sektioner har fått en

noggrann indelning baserad på postnummer. Under

budget 2007, dock inte tillräcklig, vilket innebär ett
också noteras för Golden Nytt. Liksom tidigare år så
medlems- som kommersiella annonser.

året har klubbstyrelsen satt sig in i hur framtida

Under 2007 balanseras dock underskotten upp till

fullmäktigemöten ska planeras för att kunna

stor del av försäljningssuccéer såsom Goldenfilmen,

årsmötena fungerar enligt sina och klubbens stadgar

trimhäftet.

genomföras enligt stadgarna. Vikten av att sektionshar implementerats i organisationen.

almanackan samt den nytryckta valpbroschyren och

Ögonlysningsdagarna, som sektionerna anordnat

under 2007, har bekostats av klubben med drygt 87
tkr.
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Goldenspecialen

Ögonåret

Skaraborgssektionernas regi. Arrangemanget var

panj under namnet Ögonåret för att få så många

ordning på vår hemsida och är publicerat i Golden

Kampanjen har bekostats av PRA-medlen som finns

närvarande och hjälpte till under alla dagarna. En

tillfällen arrangerade av sektionerna, har kunnat

Goldenspecialen har genomförts i Göteborgs- och
mycket välarrangerat. Resultaten finns i vanlig
Nytt. Representanter från klubbstyrelsen var

arbetsgrupp har tillsatts för att tillse Goldenspecialens fortlevnad i framtiden

Klubbstyrelsen har under året genomfört en kamäldre hundar som möjligt att ögonspeglas.

och har inneburit att hundar över 5 år, vid specifika
ögonspeglas utan kostnad för ägaren
Medlemsservice

Goldenlägret

Ett ständigt ökande intresse finns för vår medlems-

juli, blev också ett mycket uppskattat arrangemang

på telefon och via mail. Fler uppfödare anmäler sin

Goldenlägret, som genomfördes under fyra dagar i
med många deltagare. Lägret är nu etablerat som en
av GRKs viktigaste årligen återkommande verk-

service. Positivt att så många medlemmar hör av sig
valpkull till medlemskap.

samheter.

Antalet bidragsgivare till PRA-forskning och forsk-

RAS/Uppfödarkonferens

liksom summan av bidrag. Detta bådar gott för

ning för fysisk och mental hälsa bara ökar och ökar,

En RAS/Uppfödarkonferens genomfördes under en

framtiden.

deltagare. Föreläsningar varvades med grupparbeten

I våra 18 sektioner har allt grundläggande medlems-

Dokumentation från konferensen finns bevarat på

arrangemang har anordnats i Goldenklubbens regi

oktoberhelg. Intresset var stort med många nöjda
och många intressanta frågor diskuterades.

CD, allt ifrån förberedelser till själva genomförandet.
RAS

arbete i klubben genomförts. Otroligt många

under 2007. Styrelsen har regelbundet informerat
sektionsstyrelserna genom Infobrevet.

RAS har hela året varit en ledstjärna för klubb-

Tack

genom detta. Att många frågor som framkom

under året i klubbstyrelsen inkl. adjungerade, i

ska utvärderas 2008 och nu finns det ett mycket

fördolda. Alla dessa personers stöd är en ovärderlig

styrelsen och många idéer och tankar har väckts
hänsköts till RAS-konferensen kändes naturligt. RAS
gediget underlag för att klubben ska kunna

Ordföranden vill härmed tacka alla som hjälpt till
kommittéer, i projektgrupper, i sektioner och i det
tillgång för Golden retrieverklubben.

uppdatera dokumentet.
Hemsidan

Hemsidan har uppdaterats regelbundet och fått
mycket beröm från medlemmarna samt även från
andra rasklubbar. Vår webmaster lägger ner
mängder av kvalificerat arbete på detta.
Golden Nytt

Golden Nytt har fulla nummer och intresset för
tidningen ökar stadigt. Såväl den nye redaktören

som den gamla har gjort ett fantastiskt arbete under
året. Redaktionskommittén har lagt ner ett gediget
arbete på att tidningen ska fortsätta att vara en

tidning som hörs och syns i hundvärlden. I Golden
Nytt har klubbstyrelsen regelbundet informerat
medlemmarna om vad som händer i klubben.
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MENTALITET
Under 2007 har GRKs mentalitetskommitté bestått
av Ingela Stake, Anita Ohlson och Britt-Marie
Lundgren.

ut på hemsidan för hanhundar med mer än 15

mentalbeskrivna avkommor, och för tikar med mer
än 10 mentalbeskrivna avkommor.

med frågor om mentalitet och MH till alla uppfödare
som hade minst en valpkull 2004. Sammanlagt 263
enkäter skickades ut och vi fick 50 svar, vilket

motsvarar en svarsfrekvens på ca 19 %. En sammanställning av enkäten har publicerats i Golden Nytt.
I skrivande stund har vi bara siffror på antal mentalbeskrivna hundar för dom första tio månaderna

2007, vilket var 331 stycken (genomförda). Siffran
för motsvarande period 2006 var 348 hundar.

Statistik över antalet mentalbeskrivningar från 1997
och framåt:
ANTAL

GENOMFÖRDA

sannolikhet inte kommer att uppnå målet i RAS.
Antalet hundar med höga kvarstående rädslor har

minskat sedan 1999, och antalet hundar med hög
intensitet när det gäller nyfikenhet har ökat

Kommittén har också under året skickat ut en enkät

AVBRUTNA

1997

19

17

2

1998

110

102

8

1999

171

164

7

2000

116

111

5

2001

134

132

2

2002

209

202

7

2003

264

255

9

2004

357

342

15

2005

469

451

18

2006

363

353

10

2007

379

363

16

2558

2460

98

SUMMA

Fram till den 31/10 2007 fanns 2460 genomförda
mentalbeskrivningar, vilket gör att vi med stor

Under året har statistik i form av stapeldiagram lagts

ÅR

Beskrivning av nuläget

glädjande nog.

I nedanstående tabell visas genomförda mentalbeskrivningar inom GRK, där klubben står som

arrangör. Många mentalbeskrivningar har också
genomförts med hjälp av lokala BK som arrangörer.
SEKTION

2006

2007

Uppland

6

6

Dalarna

4

4

Västmanland

3

2

Medelpad

3

0

Värmland

2

4

Norrbotten

1

0

Västerbotten

1

1

Stockholm

1

0

Bohuslän/Trestad/Dalsland *)

0

2

*) Bohuslän/Trestad/Dalsland är fr.o.m augusti 2007
fördelade på Göteborgs och Skaraborgs sektioner

*) t.o.m. 31/10 2007
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När det gäller målsättningen om att minst 30 % av avelsdjuren ska vara mentalbeskrivna,
så återstår en del innan vi når upp till målet.

397 tikar användes i avel, 17 % av dom var mentalbeskrivna.

219 hanhundar användes i avel, 18 % av dom var mentalbeskrivna
Antal mentalbeskrivna avkommor för de mest använda hanhundarna de senaste 5 åren
HUND

ANTAL VALPAR

ANTAL BESKRIVNA AVKOMMOR

%

300

29

9,6

Inassicas Sea Chanter
Graceline’s Under Resans Gång

202

19

9,6

Tottelina Observer

199

11

5,5

Reedbank Bonaparte

196

22

14,0

Rossmix Hard To Get

174

6

3,5

Dainty’s Dream Mate

162

12

7,4

Colbar Step Ahead

158

13

8,3

Goldenlines Grand Choice

154

5

3,3

Bältgårdens Hur Tänker Du

143

1

0,7

Jazzman’s Da Capo

142

11

7,7

HÄLSA
Hälsakommittén har under 2007 träffats 6 gånger.

En tredje större händelse var när hälsakommittén

på många frågor från uppfödare, hundägare och

Närvarande var även här SKK:s och SSRK:s avels-

Kommittén har via e-post och telefon fått och svarat
veterinärer. En av årets största händelser har varit
att förbereda och genomföra hälsadelen av RASkonferensen. Kommittén höll i anförandet och
frågeställningarna i slutet av programmet.

Veterinärerna Berit Wallin Håkansson och Håkan
Kasström höll intressanta föredrag inom områdena
ögon resp. HD/AD.

blev inbjuden till ett möte med SKK:s röntgengrupp.
kommittéer.

Vi har även tittat på målen i RAS och kan konstatera
att:
•

höfter och armbågar.
•

SKKs avelskommitté. På mötet deltog ett flertal
doktorander och även professorerna Åke Hedhammar och Kerstin Lindberg-Toh. Dessutom

veterinär Lennart Garmer och representanter för

2005 ses en liten ökning till 9,2 %.
•

Hundar med diagnosen AD är c:a 13 %.

•

När det gäller målen om HD och AD ligger vi
ungefär inom de uppsatta.

•

sköldkörtel, samt epilepsi.

rasstatistik 2006.
•

Inga PNP-fall har inkommit under året. (PNP
har nu bytt namn till renal dysplasi, RD.)

Genombrottet i SAN-forskningen och den rapport
som lämnades från SLU är en mycket viktig händelse
under året. Inga nya svenska fall har diagnostiserats
under 2007.

Beträffande epilepsi ligger vi under

genomsnittet för samliga raser enligt Agrias

SKK:s och SSRK:s avelskommittéer. Mötet blev

uppstart för samarbete kring forskning på PRA,

Andelen hundar med grad D eller E på höfter
ligger på ungefär på 8 %; för hundar födda

En annan stor händelse var ett möte med forskarteamet på SLU, som vi initierade tillsammans med

Av hundar över två år är c:a 60 % röntgade på

•

Målet i RAS är satt till att det skall finnas 4000
ögonlysta hundar som är äldre än fem år.

Resultatet hittills är 650 stycken födda 19992002. varav 350 under ”Ögonåret 2007”.
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Antal ögondiagnoser 2007
PRA

Total

Bakre polär

Övre polär

katarakt

katarakt

katarakt

1

1

18

Näthinneveck

8

RD

RD

multifokal

geografisk

39

13

7

Källa: SKK s avelsdata.

Hälsakommittén vill härmed skicka ett stort tack till alla som skänker pengar till PRA-forskningen samt
alla som bidragit till framgångarna i SAN-forskningen.

AVELSSTRUKTUR
En uppföljning av avelsstrategin i RAS
På klubbstyrelsens uppdrag av Lena Widebeck. 2008-01-26
Klubbens avelsstrategi, RAS, som fastlades av årsmötet 2004 ska främja en sund avel och ett effektivt
utnyttjande av rasens genpool. I strategin finns två mål att följa upp avseende avelsstruktur.
Dessa två är:
•

inavelsökningen ska hållas så låg som möjligt

•

en hanhund ska maximalt bli far till två procent av valparna i sin generation, vilket bedöms
motsvara cirka 300 valpar.

Golden retrievern är fortsatt en av Sveriges populäraste hundraser och ligger idag tvåa efter schäfern
på hundarnas tio i topp lista med 2625 registrerade valpar 2007. Se tabell 1.
Tabell 1. Antal golden retriever registrerade i SKK, 2002-2007

Tikar
Hanar

2002

2003

2004

2005

2006
1244

1280

1537

1607

1507

1509

1334

1345

1375

1466

1331

1273

2007

Källa: SKK Avelsdata
Ett stort antal hundar i rasen är dock ingen garanti för att det finns en stor genpool. Om rasen är
inavlad och de flesta hundar nära släkt med varandra kan den genetiska variationen ändå vara låg.
Genetisk variation, som är viktig innebär att det finns många olika anlag för samma egenskap i

populationen, är viktig. Om några individer skulle visa sig ha en allvarlig genetisk defekt, så finns det
möjlighet att använda obesläktade hundar, som förhoppningvis saknar den defekta genen.
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Inavelsgrad och släktskapsavel
•

inavelsökningen i rasen ska hållas så låg som möjligt

Inavelsgraden är ett mått på hur nära släkt individer inom rasen är med varandra. Eftersom

inavelsgraden alltid måste beräknas i förhållande till en viss utgångspopulation, blir själva nivån
beroende på vilken population man använder som bas. I en sluten population måste medelinavels-

graden öka över tiden. Därför är det mer intressant att studera hur snabbt inavelsgraden ökar. Detta är
direkt kopplat till ökningen av andel homozygoter, det vill säga individer som bara har en variant av en
gen, och minskningen av den genetiska variationen.

Inavel, som i hundsammanhang ofta kallas linjeavel, ökar släktskapen mellan hundar och minskar
därmed den genetiska variationen. I avelsstrategin ingår att följa upp inavelsgradens ökning i rasen.
Risker med släktskapsavel
Att ha en hög inavelsgrad i en ras är riskfyllt. Det betyder att även om rasen består av många individer

så är de nära släkt. Om de är nära släkt bär många av hundarna i rasen på samma gener. Då kan det bli
ödesdigert för rasen om en genetisk defekt som nedärvs recessivt, uppträder. Recessivt nedärvda
defekter upptäcks bara om två individer, som båda bär anlaget, paras. Därför kan anlaget vandra
obemärkt i många generationer. När det börjar dyka upp defekta individer är anlaget troligen väl

utbrett i rasen, om många hundar är närbesläktade. Risken är stor, att det kommer att födas fler och
fler individer, som utvecklar defekten.
Mäts i procent
Inavelsgraden mäts i procent. Den anger sannolikheten att identiska anlag ska förekomma i dubbel
uppsättning hos en individ. Vid en parning blir inavelsgraden hos avkomman hälften av de parade
individernas släktskap.
En tumregel, som genetiker använder, är att man bör undvika att inavelsgraden vid en enskild parning
överstiger 6,25 procent. Det är den inavelsgrad som uppnås om man exempelvis parar kusiner med
varandra.
Inavelsgraden vid en enstaka parning har dock mindre betydelse än att hålla inavelsökningen i rasen

generellt låg. En enstaka individ med hög inavelsgrad kan i nästa generation producera avkomma med
noll i inavelsgrad genom att man väljer en obesläktad partner. Men då gäller det att man har individer i
rasen, som är relativt obesläktade med varandra att para med.
Sammanfattning inavelsgrad
I arbetet med att ta fram Golden retrieverklubbens avelspolicy (RAS) studerades utvecklingen av
inavelsgraden i vår ras. Vi kunde se att inavelsökningen avtog under hela 1990-talet. Den trenden

håller i sig och för 2007 ligger inavelsökningen på en procent, vilket kan anses helt acceptabelt. Se
tabell 2.
Tabell 2 Inavelsökningen i rasen över fem generationer, 1998-2006
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1,8

1,7

1,4

1,5

1,4

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

Källa: SKK Avelsdata
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Andelen enstaka parningar, som resulterar i avkomma med hög inavelsgrad, har minskat. Endast nio
kullar av de 348 som föddes under 2007 hade en inavelsgrad över 6,25 procent. Se tabell 3. Att

inavelsökningen minskar inom rasen tyder på en medvetenhet bland uppfödarna att undvika att para
hundar som är nära släkt.

Tabell 3 Inavelsgrad för kullar födda 1998-2007*
Födelseår
1998

Kullar fördelade i antal med inavelsgrad i %:
<6,25
356

6,26-12.49
21

12,5-24,99
3

>25
0

1999

338

16

3

0

2001

378

14

1

0

2003

430

396

10

6

3

0

2005

382

7

1

1

2007

348

9

0

0

2000
2002
2004
2006

405
418

359

13

1

10

2
0

9

0

0
0
1

0

Fotnot: inavelsgraden är beräknad över 5 generationer. Källa: SKK Avelsdata

Hanhundsanvändning
•

en hanhund ska maximalt bli far till två procent av valparna i sin generation vilket bedöms
motsvara cirka 300 valpar.

I avelsstrategin ingår att undvika matadoravel, det vill säga att ett fåtal hanar blir far till en stor del av
valparna. Idag hittar vi ett fåtal hanhundar som kommer upp till den rekommenderade maxgränsen på
fler än 300 avkommor, se tabell 4. Detta är beräknat på 3000 registrerade hundar per år och ett
generationsintervall på 5 år.
En del hanar kan dominera aveln genom att deras söner och döttrar i stor utsträckning används i aveln.
Det kan man följa upp genom att se vilka hanar som dominerar som farfar/morfar.

Här kan vi se att några hanar har väldigt många barnbarn och alltså har stor påverkan på rasen. Säkert
har de många positiva egenskaper, det är därför deras avkommor går vidare i aveln. Ändå innebär det
stora risker, om enskilda individer tillåts få alltför stort inflytande på rasens genpool.

Man brukar rekommendera att en hane inte ska ha fler barnbarn än två gånger den mängd valpar en
enskild hane bör bli far till. För golden retriever skulle då gränsen dras vid maximalt 600 barnbarn. De
hanar som idag överskridit gränsen ligger över strecket i tabell 5 och de som börjar närma sig
gränsvärdet ligger under strecket i samma tabell.
Samband med recessiva defekter
Risken med att enskilda individer får stort inflytande på aveln är att, även om de bär på många goda

anlag, så bär de tveklöst även på mindre goda anlag. De kan visa sig vara bärare av recessiva anlag för
olika defekter. Ett sådant exempel är ögonsjukdomen PRA, som med stor sannolikhet har recessiv
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arvsgång. Hittills kända fall av PRA på rasen i Sverige tyder på att anlaget nedärvs recessivt, även om
det inte är vetenskapligt bevisat just på golden retriever.

Idag vet vi att flera av de mest använda hanhundarna själva bär anlaget eller har anlagsbärare för PRA i
härstamningen. Det gäller att kunna hantera detta framöver genom att medvetet minska risken att
sprida anlaget ytterligare.

Det bör ske genom att vara försiktig med användning av hundar i aveln vars härstamning innehåller
kända anlagsbärare. Första generationen anlagsbärare, det vill säga hundar fallna efter anlagsbärare,
utesluts redan idag ur aveln. De bär med 50 procent sannolikhet anlaget för PRA.

Andra generationen, det vill säga barnbarn till anlagsbärare, är med 25 procents sannolikhet bärare av
anlaget, under förutsättning att parningspartnern är fri från anlaget. De omfattas inte av hälso-

programmet. Här får sunt förnuft ligga till grund för avgörandet om hunden har sådan kvalitet att den
ändå ska användas i aveln.
Eftersom PRA ofta debuterar sent i livet bör en självklar åtgärd vara att avvakta med avelsdebut så

länge som möjligt. Att även ögonlysa många kullsyskon och andra nära släktingar vid så hög ålder som
möjligt ökar säkerheten. En eventuell parning bör ske med en partner, där inga kända anlagsbärare
finns i härstamningen. Ligger anlagsbäraren i tredje generationen är risken att hunden bär anlaget
12,5 procent.
Sammanfattning hanhundsanvändning
Vi har idag inga stora problem med att enskilda hanhundar används intensivt och får mer än de två

procenten av avkommorna i sin generation. Däremot finns det hanar som dominerar avel genom att
deras barn i stor utsträckning används i aveln. Många av de hanar som används idag är dessutom
relativt nära släkt med varandra.

I en sån situation finns stora risker för att oönskade recessiva anlag ska breda ut sig i populationen.
Ett sådant exempel för golden retriever är just anlaget för PRA.
Jämfört med andra retrieverraser så använder vi, relativt sett, färre hanar. Ett sätt att minska riskerna

för att sprida recessiva anlag är att använda fler hanar i aveln, exempelvis hellre använda två eller flera
kullbröder än att para flera tikar med samma hane.
En annan förebyggande åtgärd vore att använda unga hanhundar mer sparsamt. Låt dem para ett

mindre antal tikar och avvakta sedan avelsresultatet. När avkommorna uppnått ett par års ålder, är
röntgade och ögonlysta kan hanarna åter användas. Det skulle även ha fördelen att hanhundarnas
föräldrar och även kullsyskon kan vara ögonlysta vid högre ålder.
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Figur 1 Antal golden retriever, tikar och hanar, registrerade i SKK 2002-2007
Importer kan visas fr.o.m. 2004

Källa: SKK Avelsdata.

Tabell 4
Hanhundar födda 1990 eller senare som förekommer som far till fler än 300 individer.
Namn

Shanlimore Falcon

Född

1991

Avkommor

Inassicas Sea Chanter

1999

347

Gracelines Under Resans Gång

1996

306

478

Tabell 5
Hanhundar födda 1990 eller senare som förekommer som farfar/morfar till fler än 400 individer.
Namn

Okey’s Explosive Symphony

1991

Född

Barnbarn

Shanlimore Falcon

1991

1071

Cheers Way of the World

1993

914

Standfast Louisburgh

1990

749

Blakesley Cromwell

1993

657

1255

-----------------------------------------------------------------------------------Pauclare Pot of Gold

1995

582

Goldenlines Forever My Choice

1993

569

Rossmix Rugger

1995
1994

507

Graceline´s Under Resans Gång

1996

477

Gills Garfield

1993

474

Inassicas Song of Songs

1997

472

Stenbury Water Voyager

594

Goldsands Tiger

1994

453

Colbar Step Ahead

1999

450

Sundazzle Ambassador

1995

421

Strathearn Benjamin

1991

420

Inassicas Sea Chanter

1999

413

Hundar över strecket ligger över nivån 600 barnbarn och hundar under strecket ligger över 400 barnbarn.

Källa: SKK Avelsdata.
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FAKTA OM BERÄKNING AV INAVELSGRAD
Inavelsgrad inte är något absolut mått utan ett beräknat värde. Man utgår från ett antaget nolläge ett

antal generationer bakåt. Där antas alla anor i stamtavlan vara obesläktade och inte inavlade. Därefter
beräknar man ökningen av släktskap mellan individerna i rasen för varje generation. Inavelsgraden

inom en ras ökar på sikt, eftersom individerna i rasen blir mer eller mindre släkt med varandra. Därför
är det inte korrekt att tala om att sänka inavelsgraden i rasen. Däremot kan man minska inavels-

ökningen. En sjunkande kurva över tidsperioden ska tolkas som en avtagande ökning av inavelsgraden
och inte som en minskande inavelsgrad.
I SKK Avelsdata beräknas inavelsgraden över 5 generationer och det erhållna värdet mäter alltså
inavelsgradens ökning från generation 0 till generation 5.

Fotnot:
Artikeln är faktagranskad av Per Arvelius och Erling Strandberg, inst. för husdjursgenetik, SLU.
Analyserna är gjorda i SKK Avelsdata

JAKT
Vi vill också gratulera två nya ekipage som erövrat

Ledstjärnor under året har som tidigare
varit att sträva mot de uppsatta målen i RAS:
• Att öka intresset för rasens jaktliga funktion

hos uppfödare, hundägare och valpspekulanter.

• Att det ska finnas minst 4000 funktionsbeskrivna hundar i rasen inom fem år.
• Att förbättra arbetslust, samarbetsvilja och
vattenpassion samt minska stress och
okoncentration.

titeln SJCh:

Goldteam Xciting Xantia, Suzanne Asplund och
Goldteam Whisper My Name, Kati Sandberg

Dessutom får vi återigen glädjas åt att antalet
startande återigen har ökat. Snart når vi målet på 300

startande hundar och då även förhoppningsvis målet 70
procent till pris. I och med att rasklubbarna har

möjlighet att ordna officiella prov så är tilltron stor.
Goldenspecialen
Göteborgs- och Skaraborgssektionens andra år som

• Att öka andelen prisbelönta starter på B-prov
till minst 70 procent.

arrangör för Goldenspecialen var även som tidigare

präglat av professionalism. Tack för att ni genomfört
GS på ett så föredömligt vis.

Vi har fortfarande en bit kvar till ovanstående
uppsatta mål, men efter årssummeringen, så känns
det som att vi har god medvind. Goldenlägret och
Goldenspecialen är naturligtvis forum som bidrar

till detta. Goldenlägret var återigen efterfrågat och
genomfördes med stor entusiasm.

Golden retriever har under året rönt framgångar

på våra officiella prov, främst då med många fina
resultat (1:or) i elitklass.
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GRK:s klubbmästerskap
Den 20-22 juli 2007 hölls GRK:s Klubbmästerskap i

Rättvik, arrangör var Dalasektionen. Domare var Tommy
Lundin, Sune Nilsson och Lasse Johnsson.
Dalasektionens goda planering och framförhållning

gick som en röd tråd genom hela helgen. Allting från
samling fredag morgon till prisceremoni söndag kväll
sammanfattas i ordet succé. Sammanlagt startade 60
hundar, varar 21 ekipage i ekl. Vilken rasmönstring!

Årets Goldenmästare
Bäveråsens Zeb

Kennaird av Woudstreek – Doubleuse Seasally
Uppf. Tommy Lundin, Bjursås

Arrangörerna hade lagt tyngdpunkten på provmarkerna,
vilket gav samtliga startande i alla klasser möjlighet att
visa sig som de apportörer goldens är.

Äg. Petra Soons, Tyskland

Tyska Petra Soons med sin svenskfödde hane

RESULTAT FRÅN KLUBBMÄSTERSKAPET

före fjolårsvinnaren Suzanne Asplund med sin

Klubbmästare nkl

Bäveråsens Zeb blev goldenmästare med 86 poäng
Goldteam Xciting Xenia. Dömde gjorde Marianne
Johansson och Bengt-Göran Landin.

Gyllene Hordens Zimson, Agneta Fondén
e. SVCh Gyllene Hordens Morgan

u. SVCh Gyllene Hordens Rolls Roys
Klubbmästare ökl
Stensjösvärds Raiza, Birgit och Yngve Isaksson
e. SVCh Joe’s James Bond

u. NJCh SJCh Treklöverns Ofelia
Klubbmästare ekl

Stensjösvärds Meja, Mats Isaksson
e. TJH LPI Rockdove’s Toffy Gentleman
u. NJCh SJCh Treklöverns Ofelia

Årets DP-vinnare blev Goldteam Xciting Xantia,
ägd och förd av Suzanne Asplund.

På väg till prisutdelningen med provledare
Lars-Erik Löf i spetsen
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Goldenspecialkommittén

GRK:s A-prov
Det var med skräckblandad förtjusning som
datumet för GRK:s A-prov närmade sig.

Frågetecknen var många, men med hjälp av en
gedigen funktionärsstab bestående av Lotta

Treiberg kommissarie, Bettan Sahlin provledare,
Dennis Eklund jaktledare, Lotte Lydeking

chefssteward, Lotta Fornås och Cilla Hamfeldt

GS är viktigt för våra medlemmar, vilket inte minst
visade sig på GRK:s klubbmöte 2007, då medlemmarna
enhälligt röstade för GS fortlevnad. Dessutom

beslutades att tillsätta en kommitté för bevarandet och
utvecklandet av densamma. Under 2007 bildades

Goldenspecialkommittén, som ska vara forum för
utvecklande och mångsidighet.

stewards, så gick allt som smort.

GRK:s intentioner är att höja lägstanivån vad gäller den

GRK hade valt att låta provet vara öppet för alla

funktionärer. En del i detta är naturligtvis GRK:s

jaktliga kompetensen hos så väl förare, hundar samt

retrieverraser, vilket med facit i hand var en

fullträff vad gäller att marknadsföra vår ras. Vi fick
från deltagare med andra raser höra att de både

officiella prov. Stående inslag har varit utställning och
jaktprov, antingen som B-prov eller working test.

uppskattade provet och att de fick se så många

Officiella jaktprov

duktiga goldens. Domare var Lars Johnsson, Lasse

År 2007 blev historiskt, då det var första året som

Hedman, Kjell Bräster och Jenny Hamring.

klubben fick arrangera officiella jaktprov.
Det hölls 3 särskilda prov i nkl, som sektioner ansvarade för. De sektioner som stod som arrangörer motsvarade förväntningarna väl. Duktiga funktionärer,

proffsiga provledare och god resultatrapportering till
SSRK. Bra jobbat!

GRK behöver fler funktionärer
I samband med att vår provverksamhet ökar behövs fler
funktionärer såsom provledare, domare och stewards.
1:a pris, cert

SJ(j)Ch NJCh MORMANS LOCK NICE
Bengt Gustafsson
1:a pris ck
SJ(J)Ch SJ(A)Ch STREAMLIGHTS MORSE
Bengt Bernas, Ekerö

1:a pris ck Guns Choice
AIM HIGH FLYING BITCH
Johan Fogelberg
1:a pris

LP WORKING CLASS YIPPIE

GRK kommer att erbjuda utbildningar till steward samt
WT-domare parallellt i samband med GS. För med-

lemmar som redan gått dessa utbildningar, men som
inte känner sig klara för att ”ge sig ut i hetluften”,

erbjuds tillfälle att gå bredvid verksam steward eller
domare i mån av plats.
GRK:s önskan är att få ge deltagarna i ekl en extra

morot i form av att vi anlitar engelska/kontinentala
domare. Därför erbjöd vi SSRK i äkta rasklubbsanda att
få skicka två av SSRK:s blivande A-provsdomare att

döma ekl tillsammans med våra inbjudna engelska/
kontinentala domare mot en ersättning. Vilket SSRK
tackat ja till.

Sven och Marina Ludvigsson
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Utbildning
Under GRK:s klubbmästerskap i Rättvik hölls två
olika utbildningar. Inofficiell domarutbildning under
ledning av Lasse Johnsson med 5 deltagare.

Gunilla Wedeén höll en Introduktionskurs i jakt för
20-talet blivande instruktörer.
Övriga aktiviteter
Ett flertal sektioner har arrangerat inofficiella jaktprov. Dessutom har det arrangerats working test,

samt övriga aktiviteter såsom klubbmästerskap och
”pröva på dagar” ute i sektionerna.
Goldenlägret
Årets instruktörer var Pia Andersson, Johan Fogelberg, Ankie Claesson, Janne Törnblom och Lisa Falk.

Instruktörer och funktionärer från 2007 års Goldenläger

Statistik B-jaktprov

Statistik A-jaktprov
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FUNKTION

Alla sektioner har genomfört minst en Open Show.
Sammanlagt har 31 domare dömt på klubbens 25

Vid utgången av 2007 hade 1684 golden retrievers
funktionsbeskrivits. Totalt 209 hundar beskrevs

under 2007 och det är glädjande att se att antalet
ökar något jämfört med 2006, om än i väldigt liten
omfattning.

Open Show och Goldenspecialen. Kommittén

besökte en sektion som året innan hade ställt in sin
Open Show. Arrangemanget utfördes på ett utmärkt
sätt och vi tror att det nästa år ska fungera lika bra.
Alla Open Shows med resultat finns sammanfattade
på hemsidan och har funnits med i Golden Nytt.

För att nå målet i RAS, 4000 beskrivna hundar år
2009, är det fortfarande en bit kvar, men förhoppningsvis kan antalet beskrivna hundar per år
fortsätta öka.

Exteriörkommittén har varit aktiv med att hjälpa
Stockholmssektionen när det gäller förberedelserna
av circuitutställningen i samband med World Dog
Show 2008. Bland annat har kommittén besökt

Totalt har det funnits 34 olika beskrivningstillfällen
arrangerade av både sektioner och enskilda upp-

födare. Engagemanget varierar både hos sektioner

och hos uppfödare, men positivt är att det finns flera
uppfödare som regelmässigt beskriver sina nya

kullar, och flera sektioner som är på gång med sin
verksamhet.

utställnings- och parkeringsplatserna.

En extra kommitté har bildats inför nästa års Open
Show domarkonferens, som ska äga rum den 20-21
september 2008 i Uppland.

År 2007 fick 71,9 % av 3448 utställda hundar 1:or
och 33,5 % fick CK.

Under 2007 har en funktionsbeskrivningskommitté
bestående av Sofia Bäcklund, Yvonne Andreasson
och Lena Ohlsson bildats. Kommittén har haft tre
telefonmöten och fokus har i år legat på att få en

aktuell funktionärslista på Goldenklubbens hemsida.

I samband med styrelsemöten har nyhetsbrev
skickats till samtliga aktivitetssektioner.

Brev med en intresseförfrågan har sänts ut till
samtliga Open Show domare som har dömt på Open
Show. Intresset för konferensen är stort, och plan-

EXTERIÖR

eringen med programmet fortgår.

En sammanställning av 2008 års utställnings-

program för SKK, SSRK och GRK har lagts ut i Golden
Nytt nr 5, på hemsidan samt i klubbens tryckta
almanacka 2008.

Skrivningen i RAS om att beakta förhållandet mellan
exteriör och funktion har följts, och Bertil Lundgren

Exteriörkommittén har informerat alla sektioners

utställningsansvariga via e-post om vad som hänt
under året. Många frågor från sektionerna har
besvarats.

Under år 2007 har ett trimhäfte sammanställts och
tryckts.

föredrog om kopplingen på GRK:s RAS/Uppfödarkonferens i oktober.
Exteriörbeskrivningsprotokollet har testats och
presenterades på RAS/uppfödarkonferensen.

Club Show 2007 genomfördes i Skåne på ett alldeles
utomordentligt sätt. Resultaten presenterades i
vanlig ordning på hemsidan och i Golden Nytt.
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UTBILDNING
Den 20-21 juli genomfördes en utbildning för inofficiella jaktprovsdomare i Rättvik med Lasse

Johnsson som instruktör. På utbildningen deltog fem
personer.

av styrelsen tagit fram, blev klar under året. Filmen,
vars framtagande finns som ett mål i RAS, presen-

terades i samband med RAS-/uppfödarkonferensen i
oktober. Ett stort tack till våra samarbetspartners

Under samma helg den 22 juli genomfördes en

instruktörsutbildning för personer, som sedan ska
kunna lära ut grunderna i apportering till hundägare, som vill ha en introduktion i detta. Kursledare var Gunilla Wedeén.

Agria och Royal Canin för allt bistånd.

En ny valpbroschyr färdigställdes under året med
May Scherp-Samuelsson och Margaretha FaringerThorsén som producenter. Valpbroschyren går ut
till alla uppfödare, som har hänvisning genom

Utbildning av diplomerade instruktörer har startats

upp under 2007 i samarbete med Labradorklubben
och Flatklubben.

klubbens valphänvisning, för vidare distribution
till valpköparna. En översyn av övrigt informationsmaterial har påbörjats, och ett förslag till en ny,
uppdaterad informationsfolder har tagits fram.

Den planerade utbildningen för funktionsbeskrivare
fick tyvärr ställas in på grund av för få anmälningar.

En väggalmanacka, i vilken klubbens aktiviteter

finns med, har tagits fram och den har sålts med
mycket gott resultat.

INFORMATION

En viktig informationskanal är Golden Nytt, som

Informationskommittén har under året bestått av
Tomas Ellström, informationsansvarig från styrelsen,
Anette Hellgren samt Charlotte Carping, medlemsansvarig.

under året har getts ut i fem nummer. En ny redaktör har utsetts och arbetet fortsätter i redaktionskommittén. Mycket arbete har lagts ner på att

publicera artiklar och reportage, som beskriver

golden retrievern i arbete under olika former. Det

Under året har arbetet med att skapa en info-/PR-

grupp påbörjats. Tanken är att gruppen skall bestå
av representanter från informations- och

redaktionskommittéerna, medlemservice, hemsidan
samt valphänvisningen. I detta arbete ingår även att
utse en PR-ansvarig. I samband med styrelsemöten
har nyhetsbrev skickats till samtliga aktivitets-

sektioner. Detta för att dessa skall känna sig delaktiga, och att den viktigaste informationen så snart
som möjligt når dem som det berör.

finns fortsatt behov av flera skribenter och styrelsen
har på olika sätt, med gott resultat, försökt
engagera fler medlemmar i arbetet.
I Golden Nytt har aktivitetssektionerna möjlighet att
presentera sina aktiviteter.

Under året har styrelsen beslutat att årstidningen
nr 2, skall ges ut som webbtidning fr.o.m. 2008.
Klubbens hemsida, www.goldenklubben.se, har varit

Det är viktigt att bilden av golden retrievern förstärks som den apporterande fågelhund den är och

därför har en grupp bestående av Lotta Fornås, Inger
Karlsson och Tomas Ellström bildats med uppdrag

att se över att rasen beskrivs och presenteras på ett
korrekt sätt.

Golden retrieverfilmen, som Gunela Asp på uppdrag

flitigt besökt och ett utökat webbutrymme har

krävts. En översyn har påbörjats för att se om det

finns behov av en uppfräschning och uppdatering av
hemsidan. Hemsidan är mycket viktig för att snabbt
och korrekt få ut viktig information till medlemmar
och andra intresserade.
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Rasen har under 2007 på olika sätt presenterats på

arrangemang såsom t.ex. My Dog i Göteborg, Hund
2007 på Älvsjömässan och Game Fair på Elmiamässan. Ett stort tack till de medlemmar som
engagerats sig i dessa aktiviteter!
Under 2007 har annonseringen i bl.a. Hundsport
fortsatt som tidigare år.

Samarbetsavtalet med Agria och Royal Canin fort-

sätter som tidigare. Våra sponsorer har bland annat
skänkt priser till Club Show och Goldenspecialen och
inte minst bidragit till framtagandet av Goldenfilmen.
Ett stort tack till våra sponsorer för det gångna året!
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UTMÄRKELSER
Breeder’s Crown

Stenbury Trophy

Meddelas senare

NUCh SU(u)Ch SVCh GICh VDHJCh KBHJV-05 KBHV06 KBHV-07 DKKV-06

Dream Max Celine Dion, Jennie Andersson och Kjell

Ungdomsresestipendium

Nielsen

Utdelas ej

Uppfödartrofén

Kennel Dewmist, Henric Fryckstrand

Goldentrofé Hane

SU(u)Ch NUCh Jazzman’s Da Capo, Tina Angrell

Goldentrofé Tik

Pickups Can Ada, Jan Eriksson

Viltspår

SVCh Attigården’s Golden Icelander, Hans Eriksson

Iron Coin

Kennel Dewmist, Henric Fryckstrand
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BALANSRÄKNING

2007-12-31

2006-12-31

TILLGÅNGAR
Kassa

4 047,00

1 016,00

55 072,10

150 190,81

102 516,50

205 270,24

Postgiro Norge

10 517,25

1 165,36

Postgiro, Danmark

12 024,95

2 239,26

9 093,80

1 087,34

Plusgiro, Valphänvisning 4130545-9

31 952,81

64 215,50

NB, GRK:s Forskningsstipendium

44 412,00

43 591,24

NB, PRA-Forskning

117 353,10

88 434,82

Interimsfordringar

24 389,00

7 145,00

Kundfordringar

38 760,00

54 718,00

3 000,00

4 500,00

453 138,51

623 573,57

Varulager - Varor/GRK-artiklar

83 070,00

50 809,00

Varulager - Valpbroschyrer

62 850,00

5 082,00

3 419,00

9 205,00

Plusgiro, 856993-1
Plusgiro, Medlemsavg 8361172-3

Postgiro, Finland

Handkassor
Summa

Varulager - Priser
Varulager - Rosetter

30 370,00

28 970,00

5 520,00

20 250,00

60 988,00

79 000,00

Summa

246 217,00

193 316,00

SUMMA TILLGÅNGAR

699 355,51

816 889,57

0,00

-5 000,00

-85 474,00

-143 103,88

PRA-Forskning

-65 802,25

-114 525,25

GRK:s Forskningsstipendium

-40 945,20

-43 397,28

-6 032,86

4 812,00

-198 254,31

-301 214,41

Varulager - Raskompendium
Varulager - Stamtavlebok 2005

SKULDER OCH EGET KAPITAL
SKULDER
Deposition - Club Show
Leverantörsskulder

Observationskonto
Summa skulder
EGET KAPITAL
Balanserad Vinst/Förlust

-566 720,65

-700 760,70

Föregående års Vinst/Förlust

51 045,49

134 040,05

Årets resultat

14 573,96

51 045,49

Summa eget kapital

-501 101,20

-515 675,16

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

-699 355,51

-816 889,57
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Resultaträkning 2007-01-01 - 2007-12-31
Kostnadsställe
Intäkter
Medlemsavgifter
Golden Nytt Nr 1
Golden Nytt Nr 2/Årstidning
Golden Nytt Nr 3
Golden Nytt Nr 4
Golden Nytt Nr 5
Valphänvisning
Web-sida
Avel/Hälsa/Mentalitet
Aktiviteter
Varor. GRK-artiklar
Priser/Rosetter
Info/PR
RAS/Uppfödarkonferens
Stamtavlebok 2005
Sektionsdagar
Kommittéer övriga funktionärer
Administration
Styrelsen
Summa intäkter

2007

Kostnader
Medlemsavgifter
Golden Nytt Nr 1
Golden Nytt Nr 2/Årstidning
Golden Nytt Nr 3
Golden Nytt Nr 4
Golden Nytt Nr 5
Valphänvisning
Web-sida
Avel/Hälsa/Mentalitet
Aktiviteter
Varor, GRK-artiklar
Priser/Rosetter
Info/PR
RAS/Uppfödarkonferens
Stamtavlebok 2005
Sektionsdagar
Kommittéer övriga funktionärer
Administration
Styrelsen
Summa kostnader
Resultat
Värdeförändring - Varulager
GRK-artiklar
Priser
Rosetter/Kritiker/Jaktprovsblanketter
Raskompendium
Valpbroschyrer
Stamtavlebok 2005
Stamtavlebok 2000
Summa värdeförändring
Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Valutakursvinster
Summa finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Valutakursförluster
Summa finansiella kostnader
ÅRETS RESULTAT
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2006

999 220,76
23 550,00
73 050,00
27 400,00
26 140,00
57 550,00
61 100,00
2 600,00
10 000,00
82 525,00
205 553,04
83 414,50
0,00
86 585,00
0,00
34 244,00
0,00
0,00
160,00
1 773 092,30

960 376,56
25 600,00
88 550,00
32 650,00
33 950,00
53 550,00
61 250,00
500,00
25 000,00
73 340,11
90 546,12
64 166,00
0,00
0,00
177 000,00
36 440,00
0,00
0,00
930,00
1 723 848,79

98 224,11
121 421,94
171 522,08
116 416,80
118 512,01
137 681,60
59 478,69
42 183,00
18 438,85
106 910,00
105 396,11
83 813,99
13 810,00
90 598,00
0,00
172 232,50
31 344,00
53 731,80
305 902,20
1 847 617,68
-74 525,38

97 081,19
113 257,45
203 663,77
111 608,90
108 295,73
156 166,88
21 311,50
29 168,00
18 120,00
109 807,00
91 681,21
71 735,76
14 315,00
0,00
171 346,55
135 894,00
0,00
51 046,72
310 802,50
1 815 302,16
-91 453,37

32 261,00
-5 786,00
1 400,00
-14 730,00
57 768,00
-18 012,00
0,00
52 901,00

10 672,00
-1 187,00
5 659,00
-750,00
-4 199,00
79 000,00
-49 950,00
39 245,00

2 984,44
4 065,98
7 050,42

934,67
1 452,53
2 387,20

0,00
0,00

-1 224,32
-1 224,32

-14 573,96

-51 045,49

Sammanställning kostnader/intäkter
Bokslut 2007
Kostnadsställe

Budgeterat
Intäkter

Kostnader

Utfall 2007

999 220,76

98 224,11

900 996,65

1 011 200

Golden Nytt 1

23 550,00

121 421,94

-97 871,94

-81 300

Golden Nytt 2

73 050,00

171 522,08

-98 472,08

-77 000

Golden Nytt 3

27 400,00

116 416,80

-89 016,80

-75 800

Golden Nytt 4

26 140,00

118 512,01

-92 372,01

-77 300

Golden Nytt 5

57 550,00

137 681,60

-80 131,60

-88 100

Valphänvisning

61 100,00

59 478,69

1 621,31

-11 750

2 600,00

42 183,00

-39 583,00

-33 000

Avelskommitté

10 000,00

18 438,85

-8 438,85

-27 500

Aktiviteter

82 525,00

106 910,00

-24 385,00

-51 850

205 553,04

105 396,11

100 156,93

37 000

83 414,50

83 813,99

-399,49

3 000

Medlemsavgifter

Webb-sida

Varor GRK-artiklar
Priser/Rosetter
Information/PR

Resultat 2007

0,00

13 810,00

-13 810,00

-32 000

RAS/Uppfödarkonferens

86 585,00

90 598,00

-4 013,00

-19 000

Sektionsdagar

34 244,00

172 232,50

-137 988,50

-136 500

Administration

0,00

53 731,80

-53 731,80

-54 500

Övriga funktionärer

0,00

31 344,00

-31 344,00

0

Styrelse

160,00

305 902,20

-305 742,20

-286 600

Summa

1 773 092,30

1 847 617,68

-74 525,38

-1 000

2 984,44

0

Ränteintäkter

2 984,44

Valutakursvinster

4 065,98

0,00

4 065,98

1 000

Summa finansiella intäkter

7 050,42

0,00

7 050,42

1 000

Valutakursförluster

0,00

0,00

0,00

0

Summa finansiella kostnader

0,00

0,00

0,00

0

1 780 142,72

1 847 617,68

-67 474,96

0

Summa
Värdeförändring - Varulager 2006-12-31
GRK-Artiklar

32 261,00

Priser

-5 786,00

Rosetter/Kritiker mm

1 400,00

Raskompendium

-14 730,00

Valpbroschyrer

57 768,00

Stamtavlebok 2005

-18 012,00

Stamtavlebok 2000

0,00

Summa värdeförändring

52 901,00

RESULTAT EFTER VARULAGERFÖRÄNDRING

-14 573,96
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VERKSAMHETSPLAN 2008
Under 2008 kommer klubbstyrelsen bland annat att arbeta inom följande områden:
•

Att tillse att det nya fullmäktigesystemet

•

en långsiktig planering hur medlen ska

fungerar i hela organisationen.
•

Att tillse att klubben har en god ekonomi och
användas för rasens och klubbens bästa.

Att verka för starka sektioner genom att

tillsätta en projektgrupp, som under året

•

Att satsa på klubbens ungdomar. Projektet

under året ska kartlägga sektionernas

Retriever-unga, som sker i samverkan med de

styrkor, möjligheter att samverka mellan

övriga retrieverklubbarna, är ett 2-årigt försök

sektionerna och samarbeta med andra

att få igång en rikstäckande

aktörer i hundvärlden, främst retriever-

ungdomsverksamhet för de ungdomar, som är

klubbar. Projektet ska samla fakta och leda

intresserade av att träna en retriever.

fram till en sektionsordförandekonferens i

november, där även andra retrieverklubbar

•

Att fortsätta utveckla kommittéarbetet,

•

syrar organisationen.

kommer att deltaga.
•

Att arbeta för att RAS-dokumentet genom-

Att investera i sektionernas vardagliga

framförallt inom områdena information/PR

medlemsverksamhet genom införandet av

och utbildning. Klubbstyrelsens inre arbete

Sektionsmästerskapet och genom att låta en

ska ses över strukturellt och frågan om ett

del av medlemsavgiften tillfalla sektionerna.

Klubbstyrelsen ansvarar för att sektionerna får

framtida kansli ska utredas.

snabb och korrekt information om
•

klubbstyrelsens arbete.

Att göra en uppföljning och utvärdering av

hela RAS-dokumentet.

•
•

Att vara behjälplig vid alla klubbens arrange-

rasklubbar inom gemensamma områden.

mang såsom Goldenspecialen, Club Show,
Circuit, Goldenlägret, särskilda prov samt
officiella A- och B-prov.
•

Att utöka samverkan med SKK, SSRK och andra

•

Att vidareutveckla samverkan med våra

samarbetspartners Royal Canin och Agria.

Att genomföra en Open Show domar-

konferens.
•

Att regelbundet uppdatera och även utveckla
hemsidans layout och innehåll. Att stödja,
modernisera och anpassa utgivningen av
Golden Nytt inför framtiden

•

Att verka för ett fortsatt högt medlemsantal

genom att prioritera medlemmarnas behov i
verksamheten.
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MENTALITET

Hålla kontakt med Röntgengruppen på SKK och få
stöd i arbetet för att rasens HD-statistik kan för-

Våra hundars mentalitet är ju ett högt prioriterat
område i klubbens arbete. Vi hade en toppnotering

med 469 beskrivna hundar under 2005, och därefter
har siffran sjunkit till 363 hundar under 2006, och
siffrorna för 2007 indikerar ungefär samma antal.
För att öka antalet och försöka närma oss målen i
RAS om 4000 beskrivna hundar vid utgången av
2008, måste stödet till sektionerna ökas.

MH-kommittén kommer att gå ut med ett fråge-

formulär till sektionernas mentalitetsansvariga för

bättras.
Följa upp sköldkörtel och epilepsi för att stödja
forskningskontakter, som hälsokommittén har
kontakt med inom dessa områden.
Fortsätta följa upp alla övriga hälsoproblem enligt
RAS.
Deltaga i kurser och konferenser om hälsofrågor
som berör rasen.

att få en samlad bild av dom eventuella problem

Skicka ett brev till alla som hittills berörts av SAN.

beskrivningar runt om i landet.

Genom information och personlig kontakt få fler

som finns när det gäller att arrangera mental-

Två stycken utbildningar M1 och M2 är redan
planerade, och kommer att genomföras i Södertälje
och i Timrå under våren 2008 med hjälp av kursledare från SBK.
Vi kommer också att arbeta för att få fram en

arvbarhetsskattning för golden. Den arvbarhetsskattning som används nu är baserad på schäfer,

eftersom det inte fanns tillräckliga underlag för vår
egen ras när det ursprungliga RAS-dokumentet

skrevs. I samband med att RAS-dokumentet ska

avkommor till hundar med RD-diagnos att ögonspeglas under 2008. Detta för att bistå ögonveterinärernas utvärdering av nuvarande avelsrekommendation.
Regelbundet uppdatera och utveckla hälsadelen på

hemsidan, samt informera medlemmarna genom att
i varje nummer av Golden Nytt skriva om vårt arbete.
Söka intressanta artiklar och annat hälsomaterial för
att publicera i ovanstående medier.

revideras, så hoppas vi med hjälp av genetiker

JAKT

resultat för vår egen ras.

Höjdpunkter under året kommer att, förutom

HÄLSA

officiella prov som kommer att hållas i GRK:s regi.

kunna få fram siffror som baserar sig på MH-

Goldenlägret samt Goldenspecialen, vara de två
A-provet 2008 kommer att hållas månadskiftet

Hälsokommittén kommer under 2008 att:
Göra en ny hälsoenkät enligt samma modell som
2003 och utvärdera densamma i förhållande till
RAS-dokumentet.

september/oktober. B-provet 2008 hålls 19-20 juli.
Värmlandssektionen är ansvarig för arrangemanget.
Domare blir Ann-Turid och Arnulf Hustad.
Ett tiotal särskilda prov i nybörjarklass kommer att
arrangeras av sektionerna runt om i landet.

I samverkan med SLU initiera forskning på PRA i

Sverige. Stödja insamling av blodprover, vid behov
medverka till ERG-undersökningar och skicka
blodtester avseende prcdPRA till lämpligt
laboratorium.

I och med införandet av treklövern, sektionsmästerskapet och Goldenspecialen som utbildningsforum

hoppas vi ytterligare stärka intresset för rasen som
apportör.

Samarbeta med SKK:s och SSRK:s avelskommittéer.
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EXTERIÖR

UTBILDNING

Under 2008 kommer det att arrangeras 24 Open

Inom vissa områden i RAS kommer vi inte att nå de

Shows. Dessa utställningar kommer att dömas av

mål som har satts upp. Framförallt rör det mentalitet

28 olika domare.

Club Show kommer att gå av stapeln på Fyrishov den
24 maj 2008 och arrangeras av Upplandssektionen
med Yvette Manning och Jan Roger Sauge som
officiella domare.

arbete ute i landet behövs utbildning.
För att öka möjligheterna för sektionerna att erbjuda
olika aktiviteter, kommer klubben att fortsätta med
att utbilda inofficiella domare, WT-domare och

Sektion Stockholm/Gotland ansvarar för genomförandet av Golden Championship Circuit
den 4 juli 2008 vid Ulriksdals Slott.

stewards.

Tyvärr har antalet mentalbeskrivna hundar minskat
de senaste 2 åren. Klubbens förhoppning är att, nu

Exteriörkommittén planerar en mingelträff i direkt
anslutning till finalerna för våra utställare och besökare på Circuitutställningen den 4 juli. Man

kommer att kunna köpa biljetter i förväg, och information om detta kommer på hemsidan.

Under året kommer en Open Show domarkonferens
avhållas 3 helgen i september 2008 i Uppland lite
utanför Uppsala.

när SSRK har slutit ett avtal med SBK, ska den

trenden ska vända. Under 2008 kommer klubben att
ha två utbildningstillfällen, då intresserade kan

utbilda sig i M1 (allmän mentalkunskap) och M2
(B-figurant).
Eftersom vi tvingades ställa in utbildningen för
funktionsbeskrivare 2007, ska vi under 2008

försöka utreda anledningarna till att vi inte får

tillräckligt många, som vill utbilda sig. Vi planerar

Informationen till officiella domare om rasens olika
familjetyper ska förbättras.

Ett genomtänkt program för sektionsdagarna ska
läggas. Arbetet med att uppdatera manualerna i
sektionshandboken kommer att fortgå.

också att göra ett nytt försök att genomföra utbildningen under 2008.

För att få fler hundägare intresserade av att arbeta
med sin hund behövs fler duktiga instruktörer ute i
landet. I ett samarbete med Labradorklubben och
Flatklubben startade klubben under 2007 en

Goldenklubbens Open Show domarlista kommer att
aktualiseras.

utbildningsomgång av SSRK:s instruktörsutbildning.
Den utbildningsomgången avslutas under våren

2008. Då intresset var stort, kommer vi att genom-

Goldenspecialens utställning på Härjarö äger rum
den 10 augusti 2008. Helena Hellström (Heatwave)

dömer tikar, Ulrika Zetterfeldt (Silversign) hanar och
Ingela van Reis (Fragrances) valpar. Ansvarig för
årets Goldenspecial är Dalasektionen.

och funktion. För att stärka sektionerna i deras

föra ytterligare en utbildningsomgång, som påbörjas
våren 2008 och avslutas i augusti.

Under vintern 2008-2009 kommer även klubbarna
tillsammans att genomföra en utbildning för att bli
certifierad instruktör.
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Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2008
GRK:s klubbstyrelse föreslår ingen höjning av medlemsavgiften eftersom denna nyligen är höjd. Men vi
föreslår en höjning av familjemedlemsavgiften, då denna varit väldigt låg i många år. Vi har jämfört

med likvärdiga klubbar, och har kommit fram till att 75:- är en rimlig avgift. Detta skulle ge ett tillskott
i klubbens ekonomi med 28.000:- per år vid bibehållet medlemsantal.
Styrelsens förslag till reseersättning för 2008
GRK:s klubbstyrelse föreslår att resekostnadsersättning för styrelse och revisorer ska uppgå till lägsta
statliga norm f.n. 18:50 per mil, samt att inga traktamenten ska utgå.

BUDGET 2008
Kostnadsställe

Budgeterade

Budgeterade

Budgeterat

Intäkter

Kostnader

Resultat 2008

1 014 750

96 500

918 250

Golden Nytt 1

35 000

120 050

-85 050

Golden Nytt 2 (Årstidning som webtidning)

15 000

14 750

250

Golden Nytt 3

37 500

120 475

-82 975

Golden Nytt 4

36 000

120 400

-84 400

Golden Nytt 5

58 000

150 700

-92 700

Valphänvisning

57 000

60 600

-3 600

1 000

30 000

-29 000

0

24 000

-24 000

82 000

170 775

-88 775

168 500

80 000

88 500

Priser/Rosetter

91 500

89 000

2 500

Information/PR

0

25 000

-25 000

Open Show domarkonferens

50 000

70 000

-20 000

Sektionsdagar

35 000

191 000

-156 000

Medlemsavgifter

Webb-sida
Avelskommitté
Aktiviteter
Varor GRK-artiklar

Administration

0

33 500

-33 500

Kommittéer/övriga funktionärer

0

31 000

-31 000

Styrelsen

0

301 500

-301 500

45 000

0

45 000

1 726 250

1 729 250

-3 000

Ränteintäkter

2 000

0

2 000

Valutakursvinster

3 000

0

3 000

Summa finansiella intäkter

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

1 731 250

1 729 250

2 000

AGRIA fast ers och provision
(ej fördelat)
Summa

Valutakursförluster
Summa finansiella kostnader
Summa
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Styrelsen vill tacka alla kommittéledamöter, sektionsstyrelser och övriga som under året har
åtagit sig uppdrag för klubbens räkning. Vi önskar den nya styrelsen lycka till under nästa
verksamhetsår.

Owe Rindstrand

Lotta Fornås

Inger Karlsson

Li-Maria Carlson

Ingela Stake

Pia Andersson

Tomas Ellström

Anita Ohlson

Eddie Bergstrand
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Valberedningens förslag till styrelse i Golden retrieverklubben

Ordförande

Owe Rindstrand

omval 1 år

Vice ordförande

Lotta Fornås

fyllnadsval 1 år

Ledamöter

Li-Maria Carlsson

omval 2 år

Gun-Britt Klingberg

nyval 2 år

Anita Ohlson

nyval 2 år

Pia Andersson

nyval 1 år

Lotta Lindeberg

nyval 1 år

Hans Bredberg

omval 1 år

Rasmus Palmqvist

omval 1 år

Malin Danielsson

omval 1 år

Nils-Gunnar Karlsson

omval 1 år

Suppleanter

Revisorer

Revisors-

Suppleanter

Ledamöter som har mandat
Inger Karlsson
Ingela Stake
Lotta Fornås
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Inkomna motioner till GRK:s fullmäktigemöte 2008
MOTION 1
Motion till Golden Retrieverklubbens klubbmöte 2008 ang. ändrade krav för valpförmedlingen.
För att lättare uppnå de mål som satts i RAS föreslår jag att nedanstående ändring i Valpförmedlingen görs att gälla
från och med 2008-01-01:
Nuvarande meritkrav för föräldradjuren (dvs utställningmerit och/eller jaktmerit) tas bort.
Allt annat såsom krav på hälsa, uppfödarens utbildning, m.m. är oförändrat
Istället införs krav på att föräldradjuren har:
Känd mental status (genomförd mentalbeskrivning hund + funktionsbeskrivning/jaktmerit)
Känd exteriör (utställd/exteriörbeskriven)
Eftersom dessa data tillsammans med hälsostatus, övriga meriter och information om släkten finns lätt tillgängligt
på nätet via SKK:s Avelsdata, lämnar man till valpköparna att själva välja den hund man vill ha. Valpförmedlarna får
då rollen att hjälpa nya valpköpare att tolka dessa data.
Eventuellt kan man tänka sig att inte förmedla kullar efter föräldrar som uppvisar avvikelser från önskvärda värdena
för de egenskaper som beskrivs i mentalbeskrivning hund och som ska förbättras enl. RAS (minskad rädsla, ökad
nyfikenhet, etc).
Margareta Faringer-Thorsén

Styrelsens yttrande
Förslag till beslut:
Avslag
Klubbstyrelsen menar att klubbens valphänvisning ska ha minimikrav vad avser exteriör eller jaktprov. De
regler som gäller idag, 2 1:a pris på utställning eller 2:a pris på jaktprov, borgar för en minimikvalitet på
föräldradjuren som hänvisas via vår valphänvisning.
Tillgängligheten vad avser MH och FB är dessutom olika i våra landsdelar och en del hundägare kommer att
ha svårt att få med sina hundar i beskrivningar, vilket kan leda till orättvisa vad avser möjlighet att vara med
i valphänvisningen.

MOTION 2

Motion till Golden Retrieverklubbens klubbmöte 2008 ang. framtagande av önskvärda värden på MH.

För att underlätta att uppnå målen i RAS föreslår jag att Golden klubben tar fram önskvärda siffror på
Mentalbeskrivning Hund och Funktionsbeskrivning för rasen att gälla från och med 2008-01-01.
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Uppfödarna kan då jämföra sina valpkullars resultat med de önskvärda i stället för rasens medelvärden. På så sätt
jobbar vi alla mot samma mål, nämligen att förbättra mentaliteten och de jaktliga egenskaperna i rasen - inte bara
att jämföra sig med medelvärdet på hittills beskriven population.
Margareta Faringer-Thorsén

Styrelsens yttrande
Förslag till beslut:
Avslag
Motivering:
Styrelsen tycker att motionen är något otydlig. Man får inte helt klart för sig om motionären avser att
önskvärda siffror ska tas fram för alla moment i MH och FB, eller endast för dom moment som behandlas
i RAS.
Vi vill under ytterligare en tid fortsätta vårt jobb med att uppmana uppfödare att försöka förbättra dom
svagheter som finns. Detta är ett långsiktigt arbete. Risken finns att för högt ställda mål gör att intresset
för MH och FB minskar i stället för ökar. När RAS-dokumentet ska omarbetas 2008/2009 ser vi det som
en bättre väg att göra målen tydligare än vad som nu är fallet.

MOTION 3
Motion angående fördelning av medlemsavgifterna till sektionerna.
Sektionernas viktigaste uppgift är att arrangera aktiviteter av olika slag för sina medlemmar. Varje aktivitet bör
naturligtvis bära sina egna kostnader, men detta är inte alltid möjligt. För att kunna driva en varierad verksamhet av
hög kvalitet krävs ett visst ekonomiskt utrymme.
Goldenklubben samlar närmare 6000 medlemmar. Medlemskapet berättigar den enskilde medlemmen att bland
annat delta i den för medlemmen aktuella sektionen. Medlemsavgiften är idag 225 kr/år och går oavkortat till
huvudklubben. Ingen del av medlemsavgiften tillfaller sektionerna.
Inom många rasklubbar har man som policy att överföra en viss del av den centrala medlemsavgiften till den
sektion/avdelning som är det organisationsled som bedriver verksamhet för den enskilde medlemmen. Detta är
fallet för exempelvis Labradorklubben, som på sektionsnivå bedriver jämförbara aktiviteter med Goldenklubbens
sektioner. Labradorklubben har nästan 5000 medlemmar. Medlemsavgiften uppgår till 200 kr/år och då tillfaller
automatiskt 10 kr till den för medlemmen aktuella sektionen.
1 syfte att säkerställa utbudet av aktiviteter för Goldenklubbens medlemmar, bör en viss del av medlemsavgiften
tillfalla sektionerna. Denna överföring skulle dessutom stimulera och motivera sektionerna till att värva fler
medlemmar och därmed ge ett ökat tillskott i sektionens kassa. Detta gynnar i sin tur Goldenklubben som helhet
med ökat antal medlemmar och ökade intäkter. Om en överföring av en viss del av medlemsavgiften till sektionerna
inte är ekonomiskt genomförbar med dagens avgiftsnivå, anser vi att medlemsavgiften bör höjas med motsvarande
belopp.
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Vi yrkar att:
- ersätta det årliga aktivitetsbidraget som idag är 1500:- till varje sektion, med att varje sektion inom
Goldenklubben tilldelas 20 kr/medlem och år, från den medlemsavgift som varje enskild medlem betalar till
klubben.
- om denna förändring behöver finansieras, höja medlemsavgiften med motsvarande belopp.
Stockholm 2007-09-25
GRK Stockholms styrelse

Styrelsens yttrande
Förslag till beslut:
Avslag
Klubbstyrelsen tycker att idén är god och vill att del av medlemsavgiften tillkommer sektionerna. Vi anser
dock att 20:- är för mycket i dagsläget och vi föreslår istället att 10:- per fullbetalande medlem tilldelas
sektionerna redan från 2008 och att detta utvärderas om två år för att se hur ekonomin påverkas centralt
och regionalt innan summan eventuellt höjs.

MOTION 4
Motion inför fullmäktigemöte hos Golden Retrieverklubben 2008
Motion gällande att sektionerna för del av medlemsavgiften.
Sektionerna står för mycket av den direkta kontakten med klubbens medlemmar Det kan gälla olika aktiviteter,
utbildningar, upplysningar o.s.v.
För att få en stabil ekonomi inom de olika sektionerna, föreslår GRK Skånesektion att SEK 10:- per medlem går
tillbaka till sektionerna.

Detta system tillämpas inom syskonklubbarna, Labrador Retrieverklubben & Flatcoated Retrieverklubben och det har
fallit väl ut där.
GRK Skånesektion

Styrelsens yttrande
Förslag till beslut:
Avslag
Klubbstyrelsen tycker dock att motionen är så bra att man avsätter 10:- per fullbetalande medlem till
sektionerna redan från 2008.
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MOTION 5
Motion inför fullmäktigemötet hos Golden Retrieverklubben 2008.
Motion att Golden Retrieverklubben skall motionera om att riva upp beslutet, gällande att certifikat på utställning,
skall delas ut i jakthundsklass.
Uppfödare inom Golden Retrieverklubbens Skånesektion anser detta felaktigt och önskar att GRK ställer en motion
till SSRK för att återgå till nuvarande system.
Motiveringen är att det ej är kvalitetshöjande att utdela certifikat i jakthundsklass. På utställningar deltager få
hundar i jakthundsklass och detta innebär att konkurrensen sätts ur spel. Utställningarna är till för vägledning och
främjning av avelsarbetet och detta befrämjas. Retrievern idag, har mycket höga utställningssiffror.
Gert-Olle Lindqvist,
Ordförande i Skånesektionen

Styrelsens yttrande
Förslag till beslut:
Motionen anses besvarad.
GRK:s klubbstyrelse har redan motionerat till SSRK:s fullmäktige 2008 om att beslutet om cert i
jaktklass ska rivas upp och frågan är därmed genomförd i enlighet med motionärens önskemål."
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19 Övriga frågor - Motioner till SSRK:s fullmäktige 2008

Motion från GRKs klubbstyrelse om konsekvensutredningar
Golden retrieverklubbens klubbstyrelse motionerar härmed om att SSRKs huvudstyrelse gör en konsekvensanalys till
alla motioner, som från och med 2009 lämnas in till fullmäktige. Konsekvensanalysen till motionerna ska innehålla
ekonomiska och personella aspekter för SSRK, dess avdelningar och rasklubbar och underlätta för delegaterna att ta
korrekta beslut.
Motivering:
Detta sker på SKKs fullmäktige sedan ett antal år tillbaka och har där visat sig ovärderligt då delegaterna kommer
till insikt om vilka ekonomiska och personella resurser som krävs för att motionen ska kunna verkställas.

Motion från GRKs klubbstyrelse om upphävande av beslut om cert i jaktklass för retriever
Golden retrieverklubbens klubbstyrelse motionerar härmed om att fullmäktigebeslutet 2007 om certifikat i jaktklass
för retriever skall tas tillbaka. Utställningsbestämmelserna för retriever skall tills vidare lyda som i nuvarande
reglemente 2007-2012.
Motivering:
Beslutet var illa förberett. Konsekvenserna avseende ekonomi och personella behov för genomförandet fanns inte
med som underlag för fullmäktigeledamöterna att ta ställning till. Golden retrieverklubben anser dessutom att de
beslut som tages i en sådan viktig fråga skall vara konsensusbeslut.

Motion från GRKs klubbstyrelse om provfri helg
Golden retrieverklubben motionerar härmed om att den andra helgen i augusti blir fri från officiella retrieverprov.
Detta skall gälla från 2009. Motionen gäller ej övriga retrieverklubbars slutna prov.
Motivering:
Golden retrieverklubben avser att permanenta det årliga genomförandet av Goldenspecialen med korande av
Goldenmästaren till den andra helgen i augusti.
Det är mycket viktigt för GRK att så många som möjligt deltar i denna stora traditionella rasmönstring, framförallt

från den jaktliga sidan. Vi vill att det ska vara det tillfälle då så många som möjligt av de olika intresseriktningarna
möts och inspirerar varandra. Det vore olyckligt om många skulle avstå från att starta på Goldenspecialen p.g.a. att
det är ett officiellt retrieverprov samma helg.
Motion från Chesapeake Bay Retriever klubben om blivande utställningsdomare
ChesapeakeBay Retriever klubben vill lägga en motion att det ska vara ett krav for blivande utställningsdomare att
bevista en rasklubbsutställning och ett rasklubbsjaktprov för att godkännas som exteriördomare på rasen
Chesapeake Bay retriever. Generellt sett när det gäller den exteriöra bedömningen av rasen finner vi den ojämn.
Vi ser att en del i det hela är en följd utav litet underlag med hundar att döma, men också att Chesapeake är en ras
som kan variera mycket (storlek, färg, tecken osv) och ändå vara korrekt. Vi upplever att domarna många gånger
tycker att det är svårt att döma den, av just denna anledning.
Styrelsen vill möjliggöra att varje domare ges chansen att skaffa sig en så bred bild som möjligt utav rasen då

okunskap om rasen lett till en del felaktiga bedömningar, som då inte handlar om personligt tycke och smak.

Vi anser därför att ovanstående krav måste ses som rimligt för att bli auktoriserad på Chesapeake Bay Retriever.
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Motion från GRK, LRK och FRK om ändrad mandatfördelning
Vi motionerar gemensamt om en ändrad mandatfördelning till SSRKs fullmäktige. Från och med 2009 ska

fördelningen av delegater mellan rasklubbar och avdelningar inom SSRK beräknas på samma grunder, dvs antalet
medlemskap i var ingående klubb och/eller avdelning. Vi föreslår:
- att både rasklubbar och avdelningar får 1 delegat och att det därefter tillkommer 1 delegat per 600 medlemmar
med ett maximum om 6 delegater.
Motivering:
Under 2007 års fullmäktige framkom åter ett behov av att förändra mandatfördelningen så den blir mer rättvis
mellan rasklubbar och avdelningar. En projektgrupp är tillsatt för att utreda frågan. För att ge fullmäktige 2008
möjlighet att besluta om en ny mandatfördelning har våra klubbstyrelser gemensamt beslutat att lägga denna

motion i god tid. Vår gemensamma förhoppning är att även projektgruppen kommer fram till ett liknande förslag.
Motionen är dock inte villkorad av utredningens resultat.

Motion från LRK om delning av SSRK
Labrador Retrieverklubben motionerar härmed om en delning av SSRK i en spaniel och en retrieverklubb.
Motivering:
Frågan har varit uppe till behandling upprepade gånger och utredning efter utredning tillsätts. För att frågan inte
ska gå i stå, lägger Labradorklubben än en gång en motion om delning. En konsekvensutredning är sedan 2005
begärd och given som uppdrag åt SSRK/Hs av SSRK:s Fullmäktige att utföra. Vi emotser en sådan att ta ställning till
under kommande verksamhetsår. En arbetsgrupp är tillsatt av SSRK/Hs att utreda fyra frågor, men en komplett
konsekvensutredning av hur en delning skulle se ut på lokalnivå liksom en ekonomisk analys finns inte med i det
uppdraget.
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