Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens ordinarie fullmäktigemöte
2012-03-25 på Scandic Hotell, Upplands Väsby
1.

MÖTET ÖPPNAS

Klubbens ordförande Owe Rindstrand hälsar delegater och åhörare välkomna och förklarar 2012 års
fullmäktigemöte öppnat.

2.

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Sammanlagt 36 röstberättigade delegater var närvarande (se bilaga 1).
3.

VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

Valberedningen föreslår omval 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 Bo Edoff som fullmäktiges vice ordförande för en tid av ett år.
Fullmäktige beslutar att välja Bo Edoff 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
ska justera protokollet

Till justeringsmän och tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall
Justera protokollet valdes May Scherp Samuelsson och Johan Lång,

6.

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

Mötet beslutade om närvaro- och yttranderätt för 15 medlemmar som inte är fullmäktigedelegater.

7.

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade

Kallelse har skett via sektionerna i stadgeenlig tid, före den 31 januari.
8.

Fastställande av dagordningen

Föreliggande dagordning fastställdes.
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9.

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

Owe Rindstrand föredrog verksamhetsberättelsen och årsbokslutet för delegaterna.
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 förlusten i ny räkning.
11.

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

Inga uppdrag fanns från 2011 års Goldenfullmäktige.
12.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna föreslår att klubbstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Fullmäktige beslutar att bevilja klubbstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Beslutet var enhälligt.
13.

Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till verksamhetsplan för
kommande år, medlemsavgifter och rambudget för kommande år samt fastställande av
villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och
övriga funktionärer

Sektion Skåne/Blekinge önskar ett tillägg i verksamhetsplanen om att genomföra åtgärder för att få
fler 1:or och 2:or på jaktprov. Fullmäktige beslutar att detta ska läggas till i verksamhetsplanen.

Lena Widebeck framför ett tack för den klubbtidning vi ger ut. Den har ett rikt innehåll och är trevlig
att ge sina valpköpare genom att skänka medlemskap i klubben.

Något A-prov finns inte i årets verksamhetsplan, vilket styrelsen motiverar med den höga kostnaden
för genomförandet. Dock finns ansökan om att arrangera provet inlämnad till SSRK, vilket gör att om
det går att hitta en lösning med en låg kostnad är det fortfarande möjligt att genomföra provet även
2012.
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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

Helena Lindkvist representerade valberedningen som dessutom har bestått av Eddie Bergstrand och
Ingegerd Eriksson.

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

Anita Ohlson innehar mandat till 2013
Ordinarie ledamöter

Valberedningen föreslår:
Ingrid Grundström, Omval 2 år
Janet Johansson, Omval 2 år
Sigvard Eriksson, Nyval 2 år

Ledamöter som innehar mandat till 2013:
Annika Andersson
Eva Arnell-Ek
Fullmäktige beslutar att välja:
Ingrid Grundström, omval 2 år
Janet Johansson, omval 2 år
Sigvard Eriksson, nyval 2 år
Beslutet var enhälligt.
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Suppleanter
Valberedningen föreslår:
Lena Ohlsson, omval 1 år
Cathrin Möller, nyval 1 år

Ytterligare en person nomineras av sektion Göteborg/Bohuslän, som föreslår omval av Eva SjölinderHansson.

Efter presentation av de olika kandidaterna begärs sluten omröstning som utfaller enligt följande:
Lena Ohlsson, 34 röster
Catrin Möller, 21 röster
Eva Sjölinder-Hansson, 17 röster

Fullmäktige har alltså beslutat att välja Lena Ohlsson och Catrin Möller som suppleanter på en tid av
ett år.

Fullmäktige beslutar att suppleanterna ska tjänstgöra i följande ordning:
Tjänstgöringsordning 1 – Lena Ohlsson
Tjänstgöringsordning 2 – Cathrin Möller
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

Ytterligare två personer nomineras av sektion Göteborg/Bohuslän:
Inger Karlsson, nyval
Ingela Påsse van Reis, nyval
Fullmäktige beslutar att välja:
Inger Karlsson, nyval för en tid av ett år
Ingela Påsse van Reis, nyval för en tid av ett år
Beslutet var enhälligt.

REVISORSSUPPLEANTER
Valberedningen föreslår:
Malin Danielsson, omval för en tid av ett år
Nils-Gunnar Karlsson, omval för en tid av ett år

Fullmäktige beslutar att välja:
Malin Danielsson, omval för en tid av ett år
Nils-Gunnar Karlsson, omval för en tid av ett år
Beslutet var enhälligt.
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16.

Val av valberedning

Eddie Bergstrand innehar mandat ytterligare ett år.

Fullmäktigedelegaterna nominerar Ingrid Lundkvist och Pia Andersson.

Fullmäktige beslutar att välja:
Pia Andersson som sammankallande i valberedningen för en tid av 1 år, samt Ingrid Lundkvist som
ledamot i valberedningen för en tid av 2 år. Beslutet var enhälligt.
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

Klubbstyrelsen föreslår fullmäktige att utse Jan Eriksson till hedersmedlem i klubben.
Fullmäktige beslutar att utse Jan Eriksson till hedersmedlem. Beslutet var enhälligt och togs under
acklamation.
Proposition angående uppfödarutbildningen

Det har visat sig vara mycket svårt för den som vill slutföra Goldenklubbens uppfödarutbildning att
hitta funktionsbeskrivningar inom rimlig tid och rimligt avstånd. Eftersom planerade ändringar
angående detta i uppfödarbildningen även indirekt påverkar valphänvisningskraven måste
klubbstyrelsen lägga en proposition.
I stället för kravet på att bevista en funktionsbeskrivning vill vi utöka uppfödarutbildningen med
ytterligare teoretisk/praktisk information om funktionsbeskrivning.
GRK:s klubbstyrelse föreslår fullmäktige besluta:
- att kravet på att ha bevistat en funktionsbeskrivning tas bort från uppfödarutbildningen.

Sektionerna Göteborg/Bohuslän, Västerbotten, Skaraborg/Älvsborg och Skåne/Blekinge yrkar avslag.
Sektionerna Stockholm/Gotland och Östergötland/Södermanland uttalar stöd för klubbstyrelsens
förslag.
Sektion Skaraborg/Älvsborg yrkar på en ändrad formulering:
”En funktionsbeskrivning för retriever bör bevistas”

Klubbstyrelsen yrkar bifall till sektion Skaraborg/Älvsborgs förslag.
5

Fullmäktige beslutar enligt klubbstyrelsens förslag med den ändrade formuleringen att kravet på att
bevista en funktionsbeskrivning tas bort, men att det poängteras att man bör ha bevistat en
funktionsbeskrivning vid genomgången uppfödarutbildning.
Proposition angående valphänvisningsreglerna

SKK har en allmän och grundläggande uppfödarutbildning som idag inte är kvalificerande för GRK:s
valphänvisning.
GRK:s klubbstyrelse föreslår fullmäktige besluta:
- att godkänd SKK:s uppfödarutbildning med komplettering av intyg av bevistad officiell
utställning, officiellt retrieverjaktprov och mentalbeskrivning/BPH också ska kvalificera för
valphänvisning.

Sektion Östergötland/Södermanland yrkar även här samma ändrade formulering som i föregående
proposition, ”en funktionsbeskrivning för retriever bör bevistas”.
Klubbstyrelsen yrkar bifall till sektion Östergötland/Södermanlands förslag.

Fullmäktige beslutar enligt förslaget med den ändrade formuleringen att kravet på att bevista en
funktionsbeskrivning tas bort, men att det poängteras att man bör ha bevistat en funktionsbeskrivning
vid genomgången uppfödarutbildning.
Proposition angående GRK:s uppfödaretiska anvisningar

Efter att SKK har infört avelsindex från 2012 och lämnat rekommendationer hur detta ska användas
behöver våra uppfödaretiska anvisningar kompletteras. Avelsindex är framtaget som ett hjälpmedel i
avelsarbetet med att förbättra ledstatusen.
Nuvarande lydelse under punkt 6:
• Endast hundar med höftleder utan anmärkning skall användas i avel.

GRK:s klubbstyrelse föreslår fullmäktige besluta att ändra lydelsen under punkt 6 enligt följande:
• Endast hundar med HD-grad A eller B skall användas i avel, alternativt hundar med HD-grad C
där avkomman vid parningstillfället beräknas få ett avelsindex på 100 eller högre.
Sektion Västmanland yrkar på en ändrad formulering för att öka tydligheten till ”där avkomman vid
parningstillfället beräknas få ett avelsindex för HD på 100 eller högre”

Sektion Göteborg/Bohuslän yrkar avslag av propositionen och anser att beslutet ska skjutas upp ett år.
Klubbstyrelsen yrkar bifall till sektion Västmanlands förslag.

Fullmäktige beslutar enligt klubbstyrelsens förslag med tillägg för förslaget från sektion Västmanland.
Beslutet var enhälligt.
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Proposition angående GRK:s valphänvisningskrav
Efter att SKK har infört avelsindex från 2012 och lämnat rekommendationer hur detta ska användas
behöver våra uppfödaretiska anvisningar kompletteras. Avelsindex är framtaget som ett hjälpmedel i
avelsarbetet med att förbättra ledstatusen.
Nuvarande lydelse under punkt 2:
• Svenskägda avelsdjur ska ha armbågsledsstatus u.a.

GRK:s klubbstyrelse föreslår fullmäktige besluta att ändra lydelsen under punkt 2 enligt följande:
• Svenskägda avelsdjur ska ha armbågsledsstatus u.a., alternativt hundar med ED-grad 1 där
avkomman vid parningstillfället beräknas få ett avelsindex på 100 eller högre.
Sektionerna Norrbotten och Göteborg/Bohuslän yrkar avslag.

Sektion Skaraborg/Älvsborg yrkar på en ändring från ”avelsindex för ED på 100 eller högre” till
”avelsindex för ED på över 100”.
Klubbstyrelsen yrkar bifall till sektion Skaraborg/Älvsborgs förslag.

Fullmäktige beslutar enligt styrelsens förslag, med tillägg för den föreslagna ändrade formuleringen
från sektion Skaraborg/Älvsborg. Beslutet var enhälligt.
Proposition angående GRK:s valphänvisningskrav

Många års arbete för att förbättra armbågsledsstatusen hos våra hundar har inte gett någon
förbättring, utan tvärtom på senare år har andelen ED-belastade hundar ökat. Det är inte rimligt att
tillåta 10 procentenheter över rasens genomsnitt med den höga andelen hundar ED vi har idag.

Nuvarande lydelse under punkt 4:
Svenskägda avelsdjur får inte ha lämnat 10 procentenheter eller mer över rasens snitt i Sverige under
de senaste fem åren, gällande armbågsledsdysplasi (ED). Detta under förutsättning att minst trettio
avkommor har fastställd armbågsledsstatus.
GRK:s klubbstyrelse föreslår fullmäktige besluta att ändra under punkt 4 enligt följande:
• Svenskägda avelsdjur får inte ha lämnat 5 procentenheter eller mer över rasens snitt i Sverige
under de senaste fem åren, gällande armbågsledsdysplasi (ED). Detta under förutsättning att
minst trettio avkommor har fastställd armbågsledsstatus.
Fullmäktige beslutar enligt styrelsens förslag.
Beslutet var enhälligt.

Klockan 14:40 lämnar delegat 4, 5 och 6 fullmäktigemötet.

Motion till Goldenfullmäktige 2011

Motion från Tina Angrell och Filip Johnsson att även officiellt auktoriserade domare av andra raser
som visat intresse för att utöka sin domarauktorisation med golden retriever ska kunna inbjudas att
döma på GRK:s Open Show.
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Klubbstyrelsen yrkar avslag till motionen.

Sektionerna Skåne/Blekinge och Skaraborg/Älvsborg yrkar bifall till motionen.
Fullmäktige beslutar att avslå motionen.
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.
20.

Mötets avslutande

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

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

---------------------------------------------May Scherp Samuelsson
Justerare

---------------------------------------------Johan Lång
Justerare
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FULLMÄKTIGEDELEGATER VID GOLDENFULLMÄKTIGE 25 MARS 2012
TALARKORT

NAMN

SEKTION

1
2
3

May Scherp Samuelsson
Ingrid Andersson
Vakant

Dalarna/S Gävleborg

8
9

Margareta Elmelid
Vakant

Halland

Vakant
Vakant

Medelpad/Hälsingland

Irene Blom
Monika Andersson

Närke

Ingrid Lundkvist
Cathrin Möller
Ann-Christin Hovold
Eddie Bergstrand

Skåne/Blekinge

Eva-Carin Hellgren
Gun Eriksson
Vakant
Daniel Ekblom
Annika Sahl Kadar

Stockholm/Gotland

4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Ingela Påsse van Reis
Eva-Britt Brännsten
Anders Mård Ewander
Vakant

Göteborg/Bohuslän

Stefan Fransson
Carin Andersson

Jämtland/Härjedalen

Ann-Louise Berglund
Catrine Nilsson

Norrbotten

Helena Lindqvist
Johan Lång
Lena Lång

Skaraborg/Älvsborg

Vakant
Vakant
Vakant

Småland/Öland
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33
34
35

Richard Vaerlien
Vakant
Ane Hellström

Uppland

39
40

Robert Bohman
Angelica Söder

Västerbotten

Lena Norberg
Kristina Rundkvist

Ångermanland

36
37
38
41
42
43
44
45
46
47

Lotta Myrman Enneby
Madeleine Gustavsson
Pernilla Sjöqvist

Värmland/N Dalsland

Eva Carlin
Eva Berg

Västmanland

Vakant
Pia Andersson
Gunilla Hemström

Östergötland/Södermanland
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