Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens ordinarie fullmäktigemöte
2011-03-20 på Scandic Hotel, Upplands Väsby
1.

Mötet öppnas

Klubbens ordförande Owe Rindstrand hälsar delegater och åhörare välkomna och förklarar 2011 års fullmäktige
öppnat.

2.

Fastställande av röstlängden

Sammanlagt 45 röstberättigade delegater var närvarande. Se bilaga 1.

3.

Val av ordförande och vice ordförande för mötet

Valberedningen föreslår nyval av Björn Bjuggren som fullmäktiges ordförande för en tid av ett år.
Fullmäktige beslutar att välja Björn Bjuggren som fullmäktiges ordförande för en tid av ett år.
Valberedningen föreslår nyval av Anso Pettersson som fullmäktiges vice ordförande för en tid av ett år.
Fullmäktige beslutar att välja Anso Pettersson som fullmäktiges vice ordförande för en tid av ett år.

4.

Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Klubbstyrelsen har utsett Anita Ohlson till mötets sekreterare.

5.

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

Till justeringsmän och tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera
protokollet valdes Ingrid Lundqvist och Pia Andersson.

6.

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

Mötet beslutade om närvaro- och yttranderätt för 17 medlemmar som inte är fullmäktigedelegater.

7.

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade

Kallelse har skett via sektionerna i stadgeenlig tid, den 31 januari.

8.

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes
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9.

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

Skåne/Blekinge framför fråga från sitt årsmöte, om huruvida det finns planerade åtgärder för att öka andelen
valpkullar som går via klubbens valphänvsining. Owe Rindstrand informerar om att några sådana
diskussioner inte har pågått ännu. Vi avvaktar bl.a. vad som händer med SKK:s nya valphänvisning
Skåne framför fråga från sitt årsmöte, om huruvida organisationsutredningen inom SSRK har medfört
några kostnader för GRK. Owe Rindstrand informerar om att så inte är fallet.
Fullmäktiges ordförande föredrog revisorernas berättelse.

10.

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

Resultat- och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna. Fullmäktige beslutade enhälligt att
balansera vinsten i ny räkning.

11.

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

Owe Rindstrand redovisade att de två uppdrag som givits klubbstyrelsen på föregående års fullmäktige
genomförts. Styrelsens kostnader finns specificerade i bokslutet och den skrivelse gällande utgivningsformen för
årssammanställningen har besvarats.

12.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna föreslår att klubbstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Fullmäktige beslutar att bevilja klubbstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. Beslutet var enhälligt.

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

Verksamhetsplanen
Sektion Östergötland/Södermanland undrar över om det finns medel budgeterat för att stötta sektionerna
ekonomiskt med certifieringsutbildningen. Björn Ekedahl informerar om att medel finns budgeterade.

Sign ............ ............ ............

Noteras en felskrivning i verksamhetsplanen. Uppdaterat förslag på RAS ska skickas till SSRK för vidare befodran
till SKK och inte direkt till SKK.
Medlemsavgifterna
Klubbstyrelsen föreslår att medlemsavgifterna ska vara oförändrade.
Fullmäktige beslutar enhälligt att medlemsavgifterna ska vara oförändrade 2012.
Resekostnadsersättning
Klubbstyrelsen föreslår att oförändrade regler ska gälla för resekostnadsersättning till styrelseledamöter,
revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer, d.v.s. lägsta statliga norm f.n. 18:50 per mil, samt att inga
traktamenten ska utgå.
Fullmäktige beslutar enhälligt enligt klubbstyrelsens förslag.

14.

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

Anette Lövgren representerade valberedningen som dessutom har bestått av Ingegerd Eriksson och Ethel Björk.
ORDFÖRANDE
Valberedningen föreslår omval av Owe Rindstrand för en tid av ett år.
Fullmäktige beslutar att välja Owe Rindstrand till ordförande för en tid av ett år.
Beslutet var enhälligt.
VICE ORDFÖRANDE
Valberedningen föreslår omval av Anita Ohlson för en tid av två år.
Fullmäktige beslutar att välja Anita Ohlson till vice ordförande för en tid av två år.
Beslutet var enhälligt.
ORDINARIE LEDAMÖTER
Valberedningen föreslår:
Annika Andersson, nyval 2 år
Eva Arnell-Ek, omval 2 år
Ledamöter som innehar mandat till 2012:
Björn Ekedahl
Ingrid Grundström
Janet Johansson
Fullmäktige beslutar att välja:
Annika Andersson, nyval 2 år
Eva Arnell-Ek, omval 2 år
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SUPPLEANTER
Valberedningen föreslår:
Eva Sjölinder-Hansson, omval 1 år
Theodor Nilsson, nyval 1 år
Sektion Stockholm/Gotland nominerar även Lena Ohlsson, Örnsköldsvik
Fullmäktiges ordförande genomför en försöksvotering och finner att fullmäktige beslutat att välja:
Eva Sjölinder-Hansson, omval 1 år
Lena Ohlsson, nyval 1 år
Fullmäktige beslutade att suppleanterna ska tjänstgöra i följande ordning:
Tjänstgöringsordning 1 – Eva Sjölinder-Hansson
Tjänstgöringsordning 2 – Lena Ohlsson

15.

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

REVISORER
Valberedningen föreslår:
Hans Bredberg, omval för en tid av 1 år
Rasmus Palmqvist, omval för en tid av 1 år
Fullmäktige beslutar att välja:
Hans Bredberg, omval för en tid av 1 år
Rasmus Palmqvist, omval för en tid av 1 år
REVISORSSUPPLEANTER
Valberedningen föreslår:
Malin Danielsson, omval för en tid av 1 år
Nils-Gunnar Karlsson, omval för en tid av 1 år
Fullmäktige beslutar att välja:
Malin Danielsson, omval för en tid av 1 år
Nils-Gunnar Karlsson, omval för en tid av 1 år

16.

Val av valberedning

Ingegerd Eriksson innehar mandat ytterligare ett år.
Eddie Bergstrand och Helena Lindqvist nomineras av fullmäktigedelegaterna
Fullmäktige beslutar att välja:
Helena Lindqvist som sammankallande i valberedningen för en tid av 1 år
Eddie Bergstrand som ledamot i valberedningen för en tid av 2 år.
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17.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 - 16

Fullmäktige beslutar att genomförda val, samt beslut om tjänstgöringsordning för suppleanter i
§ 14-16 ska förklaras som omedelbart justerade.

18.

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

Proposition gällande central registrering av gentest för GR_PRA1
Sedan ett gentest för GN_PRA1 blivit klart hösten 2010 väcktes frågan om en central registrering. Klubbstyrelsen
anser att detta är den bästa vägen att gå för att alla så snabbt som möjligt ska få en korrekt bild av vilka hundar
som kan användas i avel med eller utan restriktioner. Genom en central registrering kan SKK lägga ut resultat av
gentester på samma vis som idag sker vad gäller ögonlysningsresultat, dvs. att alla resultat av gentestet
publiceras i Hunddata och Rasdata och finns tillgängligt för alla som vill informera sig om statusen på de testade
hundarna.
Yrkande:
- att fullmäktige ger klubbstyrelsen i uppdrag att hos SKK ansöka om central registrering för gentest av GR_PRA1.
Beslut:
Fullmäktige beslutar enhälligt enligt klubbstyrelsens förslag.
Proposition om stadgeändring
Valberedningen är en av föreningslivets viktigaste funktioner och det är därför av största vikt att valberedningen
så långt som möjligt är komplett för att säkerställa demokratin. Om en eller flera ledamöter avgår eller inte kan
fullfölja sitt uppdrag påverkar det valberedningens arbete och för att förhindra detta är det lämpligt att även
välja en suppleant, som kan träda in om någon av de ordinarie slutar.
Yrkande:
Att Goldenfullmäktige beslutar om att ändra i Golden retrieverklubbens stadgar § 10 enligt följande:
Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter och en suppleant, varav en av de ordinarie är sammankallande.
Mandatperioden för sammankallande och suppleant skall vara ett år och för övriga ledamöter två år.
Beslut:
Fullmäktige beslutar enhälligt enligt klubbstyrelsens förslag.
Proposition om stadgeändring
Det har inte varit möjligt att helt och hållet följa länsgränsen när sektionsområdet har beslutats av
klubbstyrelsen i samråd med sektionerna. Det är därför viktigt att det ändras i stadgarna, så att de
överensstämmer med verkligheten. Det är i dag teoretiskt möjligt att byta sektion hur många gånger som helst
under ett verksamhetsår och det är inte rimligt ur demokratisk synvinkel, då enskild medlem därmed kan
påverka flera sektioners årsmöten och fullmäktigesystemets trovärdighet som sådant.

Sign ............ ............ ............

Yrkande:
Klubbstyrelsen föreslår Goldenfullmäktige att besluta om att ändra i Golden retrieverklubbens stadgar § 3 enligt
följande:
1) Medlemskap erhålles i den sektion som verkar i det område där medlemmen bor.
2) Byte av sektion medges endast vid förnyelse av medlemskap.
Sektion Uppland yrkar avslag till förslaget.
Beslut:
Fullmäktige beslutar med kvalificerad majoritet enligt klubbstyrelsens förslag.

Proposition om ändrad formulering av valphänvisningsreglerna
Med anledning av ändrade utställningsregler från 2011 föreslår klubbstyrelsen följande ändring i
valphänvisningsreglerna gällande meritkrav på föräldradjuren:
Nuvarande formulering:
Minst två officiella förstapris på utställning eller minst ett andrapris på officiellt jaktprov.
Yrkande:
Klubbstyrelsen föreslår Goldenfullmäktige att besluta om ny formulering enligt följande:
Minst två excellent och/eller förstapris på officiell utställning eller minst ett andrapris på officiellt jaktprov.
Sektionerna Dalarna/S Gävleborg, Skåne/Blekinge, Östergötland/Södermanland samt Värmland/N Dalsland
yrkar avslag till styrelsens förslag.
Sektion Dalarna/S Gävleborg föreslår att formuleringen ska lyda:
Minst två very good och/eller förstapris på officiell utställning eller minst ett andrapris på officiellt jaktprov.
Beslut:
Fullmäktige beslutar med kvalificerad majoritet enligt Dalarna/S Gävleborgs förslag.

Motion till goldenfullmäktige 2011
Motion från Gunilla Wedéen och Bengt Rödseth angående tillsättandet av en kommitté inom SKK som ska
företräda uppfödare.
Klubbstyrelsen yrkar avslag till motionen.
Beslut:
Fullmäktige beslutar enhälligt att avslå motionen.
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I enligthet med SKK:s regler om förankring i organisationen, föredrar Owe Rindstrand klubbstyrelsens förslag
till uppdaterat RAS-dokument. Några invändningar eller övriga synpunkter framförs inte av delegaterna.

19.

Övriga frågor

Motionerna till SSRK:s fullmäktige gicks igenom i syfte att ge klubbens delegater vägledning om hur våra
medlemmar står i olika frågor.
Sektion Skåne/Blekinge framför synpunkter från sektionsårsmötet där man tillstyrkte SSRK Östras motion om
en delning av SSRK i en spanielklubb och en retrieverklubb.
Sektion Skåne/Blekinge framför synpunkter från sektionsårsmötet där man inte tillstyrker bifall till SSRK
Östergötlands motion om att det ska framgå om meriten är tagen på vilt eller dummie.
Sektion Medelpad/Hälsingland informerar om att det redan idag framgår av t.ex. Rasdata huruvida meriten är
tagen på dummieprov.
Sektion Medelpad/Hälsingland tillstyrker inte bifall till SSRK Östergötlands motion om att reglerna för
erhållande av SEJCH och SEJ(j)CH ska skrivas om så att minst ett av förstaprisen i ekl skall tas på prov där vilt
används som apporteringsobjekt. Sektionen anser hunden redan prövats tillräckligt på vilt när man kommit upp
i ekl och att förutsättningarna är olika beroende på var man bor. Det skulle påverka norra delarna av Sverige
negativt.
Sektion Skåne/Blekinge önskar skicka med en fråga till delegatarna till SSRK:s fullmäktige om hur mycket
organisationsutredningen har kostat klubben.

20.

Mötets avslutande

Fullmäktigemötets ordförande Björn Bjuggren överlämnar mötet till GRK:s nyvalde ordförande Owe Rindstrand,
som förklarar mötet avslutat.

--------------------------Anita Ohlson
Sekreterare

--------------------------Björn Bjuggren
Ordförande

--------------------------Ingrid Lundkvist
Justerare

--------------------------Pia Andersson
Justerare
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BILAGA 1
DELEGATER VID GOLDENFULLMÄKTIGE 20 MARS 2011
Carina Rönn
Karin Eriksson

Dalarna/S Gävleborg

Ingela Påsse van Reis
Christina Gunnesby
Mia Skogsström

Göteborg/Bohuslän

Ulf Ahlbäck
Aimo Olsson

Halland

Carin Andersson
Josefine Häggman

Jämtland/Härjedalen

Maria Sjöberg
Susanne Gärdlund

Medelpad/Hälsingland

Linda Persson

Norrbotten

Irene Blom
Monika Andersson

Närke

Helena Lindqvist
Siv Carlén
Yvonne Rosén

Skaraborg/Älvsborg

Ingrid Lundkvist
Kristin Frölich
Cathrin Möller
Eddie Bergstrand

Skåne/Blekinge

Katrin Rosander
Elisabeth Ahlström
Emelie Nilsson

Småland/Öland

Anna Carlfors Tingstedt
Linda Dahl
Helen Hallberg
Cecilia Forsbäck
Annika Sahl Kadar

Stockholm/Gotland

Ulla Hägglund
Pamela Stråle
Annika Hjälm

Uppland

Madeleine Gustavsson
Lotta Enneby
Veronica Johansson

Värmland/N Dalsland

Robert Bohman
Agnetha Hammarstedt

Västerbotten
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Nils-Gunnar Karlsson
Therese Boman
Eva Carlin

Västmanland

Lena Ohlsson
Jennie Broberg

Ångermanland

Pia Andersson
Annelie Svensson
Sofie Kullander

Östergötland/Södermanland
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