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Arbets- och beslutsordning vid Golden retrieverklubbens fullmäktige den 29 mars 2009

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 beslutstill-
fället. 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. stadgeenliga 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, fullmäktigedele-
gater (ordet fritt).

Beslut
När talarlistan gåtts igenom och överläggningen i ärendet är avslutad kan ingen erhålla ordet för annat än ord-
ningsfråga. Därefter justerar ordföranden lagda förslag. Sedan samtliga förslag visat sig rätt uppfattade föreslår 
ordföranden propositionsordning för besluten, vilket skall godkännas av fullmäktige. Där-efter 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 ordföranden med användande av tidigare fastställda propositionsordningen, så ber 
röstberättigade att räcka upp handen, så att en översiktlig majoritetsbedömning 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 dele-
gat begär sluten sådan. Vid lika röstetal avgör lotten.

Majoritet
Enkel majoritet tillämpas i sakfrågor, kvalificerad majoritet där stadgan så kräver, och vid personval relativ majo-
ritet.
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DAGORDNING
Golden retrieverklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2009-03-29

§ 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

§ 10 Mötets avslutande 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

STYRELSEN

Ordinarie ledamöter
Owe Rindstrand, ordförande
Lotta Fornås, Jakt/funktionsansvarig & vice ordf.
Inger Karlsson, kassör
Anita Ohlson, informationsansvarig
Gun-Britt Klingberg, RAS/Avelsansvarig
Li-Maria Carlson, exteriöransvarig
Ingela Stake, mentalitetsansvarig

Suppleanter
Pia Andersson, utbildningsansvarig
Lotta Lindeberg, Bitr. Infoansv / PR-ansvarig

Adjungerad
Annika Sahl-Kadar, sekreterare

Revisorer och revisorssuppleanter
Hans Bredberg, ordinarie
Rasmus Palmqvist, ordinarie
Malin Danielsson, suppleant
Nils Gunnar Karlsson, suppleant

Arbetsutskott (AU)

Owe Rindstrand
Lotta Fornås
Inger Karlsson

AV STYRELSEN TILLSATTA KOMMITTÉER

Mentalitetskommittén
Ingela Stake
Yvonne Andreasson
Hanna Pettersson
Britt-Marie Lundgren
Anita Ohlson, dataansvarig

Hälsakommittén
Owe Rindstrand
Gun-Britt Klingberg
Eva Swanberg
Ingela Stake
Ulla Frisk
Britt-Marie Rosengren, dataansvarig

Kommittén för jakt och funktion
Lotta Fornås
Lasse Johnsson
Gunilla Wedeen
Lars-Erik Löf
Sofia Bäcklund

Avelskommittén
Gun-Britt Klingberg
Lena Widebeck, avelsstruktur

Exteriörkommittén
Li-Maria Carlson
Anette Strand
Helena Hellström
Eva Carlin

Utbildningskommittén
Pia Andersson
Anneli Svensson
Anna Carlfors Tingstedt

Kommittén för information & PR
Anita Ohlson
Lotta Lindeberg
Björn Ekedahl
Li-Maria Carlson, webbmaster

Ansvarig utgivare Golden Nytt
Anita Ohlson

Redaktion, Golden Nytt
Urban Pettersson
Anita Ohlson
Annika Andersson
Eva Skagert
Anette Hellgren (Nr 1-2)
Lisbet Helleberg (Nr 1-2)

Försäljning av kommersiella annonser
Urban Pettersson

Medlemsservice
Charlotte Carping

Materialförvaltare priser
Ingegerd Eriksson

Materialförvaltare varor
Li-Maria Carlson

Kontaktperson för sektionerna
Anita Ohlson

Forskningsstipendiets förvaltningsråd
Owe Rindstrand
Eva Swanberg
Gun-Britt Klingberg
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Valphänvisare
Marianne Bimer Olofsson, sammankallande och kon-
taktperson till styrelsen
Ing-Marie Bergsten
Erna Persson
Ulla-Britt Smedberg

Styrgrupp samarbete AGRIA
Owe Rindstrand
Inger Karlsson
Ib Ahlén, AGRIA
Tove Ekeroth, AGRIA

Valberedning
Tomas Ellström, sammankallande
Kjell Svensson
Maria Sjöberg

Hedersmedlemmar
Ylva Braunerhjelm
Märta Ericson
Mona Lilliehöök
Ulla Nilsson
Gunnar Petersson

Medlemsantal
Den 31 december 2008 uppgick antalet medlemmar 
till 5062, varav 523 är familjemedlemmar och fem 
stycken hedersmedlemmar.

Ekonomi
Bokslut med resultat och balansräkning bifogas.

Styrelsemöten
Under verksamhetsåret har styrelsen avhållit ett kon-
stituerande möte, tre protokollförda helgsammanträ-
den samt tre stycken endagsmöten.

Aktivitetssektionerna  
Klubben har för närvarande 17 stycken aktivitetssek-
tioner runt om i landet.
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETSÅRET 2008

Verksamhetsåret 2008 har varit mycket innehålls-
rikt för Klubbstyrelsen. För första gången i historien 
hade vi fullmäktigemöte som årsmöte, och utvalda 
delegater från våra sektioner representerade alla 
klubbens medlemmar. Tyvärr lades Gästriklandssek-
tionen ner under året, antalet sektioner är nu 17.

En projektgrupp har under året kartlagt resurser och 
behov ute hos våra sektioner. En manual för klubbsty-
relsens arbete inför fullmäktige har författats, samt även 
en inför sektionernas årsmöten, som ett led i att tillse 
att fullmäktigesystemet fungerar i hela organisationen.

Ett av de arrangemang, som lyste upp lite extra un-
der året, var Circuitutställningen på Ulriksdals slott i 
samband med Världsutställningen. Klubbstyrelsens 
lounge uppskattades mycket av såväl svenska som ut-
ländska utställare och besökare. En mycket givande 
Open Show domarkonferens har genomförts, den gav 
mersmak och kommer troligtvis att upprepas i framti-
den. Klubbstyrelsen har också medverkat vid alla andra 
stora arrangemang såsom Club Show, Klubbmäster-
skapet, A-provet, Goldenspecialen och Goldenlägret.

Under året har Klubbstyrelsen inbjudit till en funktio-
närsträff och till en ordförandekonferens. Båda träffarna 
handlade om samverkan och att lägga en gemensam 
strategi för framtida klubbarbete. Vid ordförandekonfe-
rensen gavs möjlighet att träffa förtroendevalda från de
övriga retrieverklubbarna.

Under de välbesökta sektionsdagarna gavs det även 
då möjlighet för sektionernas ordförande att mötas,
förutom övriga inslag i programmet.

Mycken tid har lagts ner på att få våra redskap för en lätt-
skött klubb att bli uppdaterade. Kontrakt har utformats och 
manualer skrivits. Allt detta har samlats i ett dokumentar-
kiv för att vara lättillgängligt och lättförståeligt för framtida 
klubbstyrelser och för sektionerna i förekommande fall.

Alla kommittéansvariga har fått nya arbetsbeskrivningar. 
Att utöka kommittéerna såväl personellt som i kompetens 
och att få dem långsiktigt arbetande har varit prioriterat.

En överskådlig struktur har lagts för styrelsearbetet, där 
även vissa förändringar skett. Nytt är att det finns en PR-
ansvarig och att nu endast sekreteraren är adjungerad, 
övriga funktioner har fått sin plats i strukturen via sin
kommitté.

Golden Nytt och hemsidan har tagit mycket tid i anspråk 
för alla i styrelsen. Vid årets slut är vi framme enligt pla-
nen som lades vid årets början och båda är nu väl fung-
erande medlemsvänliga organ. Under året kom klubbens 
första årssammanställning på webben. Den finns även att 
köpa i färgkopierat pappersformat för dem som så önskar.

Samarbetet med våra partners Royal Canin och Agria 
har fungerat utmärkt. Det har bland annat medfört att 
klubben kunnat skicka med Goldenfilmen tillsammans 
med valpbroschyren till alla de som köper valp via valp-
hänvisningen.

Arbetet med att utveckla samverkan mellan i första hand 
samtliga retrieverklubbar har varit intensivt och frukt-
bart. Gemensamhetskänslan mellan klubbledningarna 
har ökat väsentligt under året och många är de projekt 
som planerats tillsammans. En verksamhet som startat 
tack vare detta samarbete är Retrieverungdom och de har 
exempelvis en egen hemsida länkad till samtliga retrie-
verklubbar och SSRK. Retrieversamarbetet har dessutom 
lett till en utökad dialog med spanielklubbarna och SSRK:s 
avdelningar. Mycket utbyte har också skett med SSRK:s 
huvudstyrelse och med olika delar av SKK:s verksamhet.

Klubbstyrelsen har påverkat vår del av hundvärlden ge-
nom att aktivt deltaga på SSRK:s fullmäktige, funktionärs-
träff och ordförandekonferens, svara på olika remisser och 
föredraga klubbens syn på cert i jaktklass inför SKK:s cen-
tralstyrelse. Vi har i alla sammanhang framfört den stora 
kompetens, kunskap och ambition som finns i vår klubb.

RAS har även detta år varit Klubbstyrelsens ledstjärna 
och arbetet med att förverkliga strategierna och förbere-
da dokumentets uppföljning inför RAS-konferensen 2009 
och fullmäktigemötet 2010 har varit mycket prioriterat.

Ekonomin har följts noga under året som gått. Ned-
gången i medlemsantalet är oroande och svår att för-
utse. Svårigheterna med att få annonsintäkter i klubb-
tidningen fortsätter. Detta har, trots återhållsamhet 
på kostnadssidan, inte kunnat kompenseras fullt ut 
och året 2008 visar på ett underskott. Budgeten in-
för kommande år har anpassats till sviktande intäkter 
och stor sparsamhet måste genomsyra klubbarbetet.

Första året för GRK:s poängkamp är till ända och stor 
respons har upplevts från många sektioner. Med-
lemsvärvning ingår i konceptet för att påverka med-
lemsantalet i klubben. Vinnare av årets poängkamp 
blev sektion Värmland, som dessutom fick priset som 
”Årets Innovatör”. Förutom denna satsning på sek-
tionsarbetet har det dessutom för första gången ut-
betalats en del av medlemsavgiften till sektionerna.
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Många uppfödare anmäler sin valpkull till medlem-
skap, trots årets ökade kostnad. Valphänvisningen 
har som tidigare varit ett viktigt styrmedel för god 
hundavel och att följa kraven för denna upplevs 
som en hedersfråga för de flesta av våra uppfödare.

Antalet bidragsgivare till PRA-forskningen och forsknings-
stipendiet för fysisk och mental hälsa ökar. Summan av 
inbetalda bidrag är fortsatt mycket hög. Detta har haft 
mycket stor betydelse vid framförallt blodprovstagandet, 
som skett i samråd med SLU i PRA-forskningsprojektet.

I våra 17 sektioner har det grundläggande medlems-
arbetet i klubben genomförts. Fantastiskt många 
lyckade arrangemang har anordnats i klubbens regi 
under 2008. Klubbstyrelsen har regelbundet infor-
merat sektionsstyrelserna genom ”Nyhetsbrevet”.

Klubbstyrelsens ordförande vill härmed sända ett stort 
tack till alla som hjälpt till under året, såsom de förtro-
endevalda i klubbstyrelsen inkl. adjungerad sekreterare, 
alla i kommittéer, projektgrupper, klubbens sektioners 
styrelser och kommittéer, uppdragstagare och alla ni 
som utan att synas utåt verkar för klubbens bästa i det 
tysta. Samtliga dessa personers stöd är en ovärderlig 
tillgång för Golden retrieverklubben nu och i framtiden.

RAS/AVEL

När vi började arbeta med RAS efter fullmäktigemö-
tet 2008, var det första som gjordes att ta kontakt med 
samtliga sektioner och uppmana till en uppfödarträff, 
där RAS-dokumentet skulle vara temat. Vi har fått in 
protokoll från ett tiotal sektioner. Dessa protokoll är 
genomgångna och kommer att användas då RAS under 
2009 ska utvärderas. Samtliga RAS-ansvariga i styrel-
sen, d.v.s. mentalitetsansvarig, hälsaansvarig, jaktan-
svarig och exteriöransvarig, har fått i uppdrag att inför 
varje Golden Nytt komma in med färsk statistik från sina 
respektive områden. Detta för att uppföljningen av må-
len inom RAS ska bli lättillgängliga för våra medlemmar. 
RAS har också fått en egen spalt i vår tidning. Uppfödar-
na har också fått en egen avdelning på nya hemsidan.

MENTALITET

Vårt arbete kring mentalitet har under verksamhetsåret 
inriktats till strategin mot de kortsiktiga målen i RAS för 
golden retriever.

Kortsiktiga mål att nå vid utgången av 2008

• Att öka kunskapen om mentalitet hos
              uppfödare, hundägare och valpspekulanter

Vi har under året erbjudit M1-/M2-utbildning i Timrå 
och Södertälje, men tvingades att ställa in i Södertälje 
på grund av alltför få anmälningar. I vår tidning Golden 
Nytt har vi också startat en artikelserie ”MH på djupet” i 
syfte att öka kunskapen om mentalitet.

• Att det ska finnas minst 4 000 mentalbeskrivna
              hundar i rasen.

Vi kommer ej att nå upp till målet, men arbetet med 
att öka antalet mentalbeskrivna hundar fortsätter och 
under 2008 har något fler hundar beskrivits än under 
de senaste två åren.
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STATISTIK ÖVER ANTAL GENOMFÖRDA 
MENTALBESKRIVNINGAR

ÅR      ANTAL        GENOMFÖRDA    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
2008           386     370        16

SUMMA      2943    2832                   111

Källa: Lathunden

Under 2008 har dock våra sektioner genomfört väsent-
ligt många fler MH än under tidigare år. 2008 genom-
fördes totalt 32 MH att jämföra med 2007, då 19 MH 
genomfördes och 2006, då det var sammanlagt 21. 
Många mentalbeskrivningar har därutöver genomförts 
med hjälp av lokala Brukshundklubbar som arrangörer.

Sammanställning av genomförda mentalbeskrivningar 
i GRK:s regi

SEKTION ANTAL
Värmland / Norra Dalsland 7

Uppland 6

Västmanland 4

Dalarna / Södra Gävleborg 4

Medelpad / Hälsingland 3

Östergötland / Södermanland 3

Närke 2

Västerbotten 2

Örnsköldsvik 1

•     Att om tio år (2013) har sänkt andelen hundar som
       ligger högt i intensitetsskalan på MH gällande kvar-
       stående rädslor, hot och aggression samt sänkt
       andelen hundar som ligger lågt i intensitetsskalan
       gällande nyfikenhet.

Kvarstående rädslor resp. nyfikenhet är relativt oföränd-
rat jämfört med 2007
Källa: Lathunden

HÖG NYFIKENHET = intensitet 4-5
(Siffror för 2007 inom parentes)
Överraskning   17 % (13 %)
Ljud                 55 % (59 %)

HÖGA KVARSTÅENDE RÄDSLOR = intensitet 4-5
(Siffror för 2007 inom parentes)
Överraskning               15 % (15 %)
Ljud                  5 %   (5 %)

•    Att minst 30 procent av de använda avelsdjuren ska
      ha genomgått MH

2007:
367 tikar användes i avel under 2007,
av dessa var 20 % mentalbeskrivna.
201 hanhundar användes i avel under 2007,
av dessa var 23 % mentalbeskrivna.

2008:
308 tikar användes i avel under 2008,
av dessa var 22 % mentalbeskrivna.
170 hanhundar användes i avel under 2008,
av dessa var 27 % mentalbeskrivna.

      

Golden retrieverklubbens Fullmäktige 2009 
                                  8



HÄLSA

Hälsakommittén har under 2008 träffats 5 gånger. Häl-
sakommittén har deltagit i ett flertal möten med samar-
betspartners. Vi var med på ett ögonseminarium på SLU. 
På detta seminarium fick vi besked om att SKK godkänt 
ett ekonomiskt bidrag till PRA-forskningen på vår ras, som 
sker på SLU. SLU beslutade senare under året att samar-
beta med AHT i England då deras forskning kommit långt.

Två uppföljande möten med SLU har avhållits på SKK där 
kommittén blev informerad om forskningsutvecklingen. 

Hälsakommittén har varit representerad på ett möte om 
Avelsindex på SKK.

Ett möte om SAN har hållits hos SKK där forskarna från 
SLU informerade om forskningsutvecklingen. Info om 
detta har publicerats i Golden Nytt och på hemsidan.

Hälsakommittén har skickat brev till alla uppfö-
dare som har tikar från Djurtorps Angelicka-linjen, 
för att uppmana dem att inte avla vidare på sin tik.

Under året har anlagsbärare till prcdPRA hittats på Gol-
den retriever i Sverige. Ett möte med genetiker från SLU 
genomfördes på SKK.

Enligt kraven i RAS har Hälsakommittén gjort en hälso-
enkät som skickats ut till 300 goldenägare. Dessutom 
har en hälsablankett skapats som ligger på vår hemsida. 
En stor insamling av blodprover till PRA-forskningen har 
skett. Vid ett tillfälle ögonspeglades och togs blodprover 
på 46 hundar.
 
Hälsakommittén har genom att rabattera ögonspeg-
lingskostnaden för hundar över 5 år uppmuntrat att 
äldre hundar ögonspeglas.

Vi har uppmanat de som avlat på RD under senare år att 
ögonspegla avkommorna.

Hälsakommittén har via e-post och telefon fått och sva-
rat på många frågor från uppfödare, hundägare och
veterinärer. 

Vi har även tittat på målen i RAS och kan konstatera att:
•   Av hundar över två år är c:a 60 % röntgade på 
     höfter och armbågar
•   Andelen hundar med grad D eller E på höfter 
     ligger på ungefär på 8%
•   Hundar med diagnosen ED är 14,6 %
•   När det gäller målen om HD ligger vi ungefär inom
     de uppsatta målen, däremot när det gäller AD ser vi
     en trend mot att andelen diagnostiserade med an
     märkning ökar
•   Beträffande epilepsi ligger vi under genomsnittet
     för samliga raser enligt Agrias rasstatistik 2007 
•   Inga PNP-fall har inkommit under året. (PNP har nu
     bytt namn till renal dysplasi, RD.)
•   Målet i RAS är satt till att det ska finnas 4000 ögon-
     lysta hundar som är äldre än fem år. Resultatet hittills
     är 852 stycken födda 1999-2003. varav 350 st. under
     ”Ögonåret 2007” och 202 st. under 2008.

Diagnoser 2008

PRA    14
Total katarakt    0
Bakre polär katarakt  32
Retinopati     4
Näthinneveck   23
RD multifokal     9
RD geografisk      9

Hälsakommittén vill härmed skicka ett stort tack till alla 
som skänker pengar till PRA-forskningen samt alla som 
bidragit till framgångarna i SAN-forskningen.
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AVELSSTRUKTUR
En uppföljning av avelsstrategien i RAS 
    
på uppdrag av styrelsen av Lena Widebeck
2009-02-06

Klubbens avelsstrategi, RAS, som fastlades av årsmötet 
2004 ska främja en sund avel och ett effektivt utnyttjan-
de 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.

Uppföljning av 2008

Golden retrievern är fortsatt en av Sveriges populäraste 
hundraser med 2168 registreringar 2008.  Det är en 
minskning med nästan 500 registreringar jämfört med 
året innan då 2615 golden registrerades. Se tabell 1.

Tabell 1.
Antal golden retriever registrerade i SKK, 2002-2007

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tikar 1466 1331 1273 1244 1280 1043

Hanar 1607 1507 1509 1334 1345 1125
3073 2838 2782 2578 2625 2168

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 gene-
tiska variationen ändå vara låg.

Genetisk variation är viktig, som 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 obe-
släktade hundar som förhoppningvis saknar den defekta 
genen.
 

Inavelsgrad och släktskapsavel

•  inavelsökningen i rasen ska hållas så låg som möjligt

Inavelsgraden är ett mått på hur nära släkt indivi-
der inom rasen är med varandra. Eftersom inavels-
graden 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 medelinavelsgraden öka 
över tiden. Därför är det mer intressant att stude-
ra 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 linjea-
vel, 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 indivi-
der så är de nära släkt. Om de är nära släkt så 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 så är anlaget tro-
ligen väl utbrett i rasen om många hundar är när-
besläktade. Risken är stor att det kommer att fö-
das fler och fler individer som utvecklar defekten.

Mäts i procent

Inavelsgraden mäts i procent. Den anger andel ge-
ner som dubbleras genom föräldrarnas ingående 
släktskap. 

En tumregel som genetiker använder är att man bör 
undvika att inavelsgraden vid en enskild parning över-
stiger 6,25 procent. Det är den inavelsgrad som upp-
nås om man exempelvis parar kusiner med varandra.

Inavelsgraden vid en enstaka parning har dock mindre 
betydelse än att hålla inavelsökningen i rasen gene-
rellt låg. En enstaka individ med hög inavelsgrad kan i 
nästa generation producera avkomma med noll i ina-
velsgrad 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.
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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 2008 ligger inavelsök-
ningen för första gången under en procent. Se tabell 2.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1,8 1,7 1,4 1,5 1,4 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9

Andelen enstaka parningar som resulterar i avkomma med hög inavelsgrad har minskat. Endast sju kullar av de 309 som 
föddes under 2008 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  Kullar fördelade i antal med inavelsgrad i %:

   <6,25  6,26-12.49  12,5-24,99  >25
1998                      356         21              3   0
1999                 338         16              3   0
2000                  405         13              1   0
2001                 378         14              1   0
2002                 418         10              2   0
2003                 430          6                3   0
2004                 396         10              0   1
2005                  382          7              1   1  
2006                 359          9              0   0
2007                 348          9              0   0
2008                 304          7              0   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 max-gränsen 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 indivi-
der 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 grän-
sen ligger över strecket i tabell 5 och de som börjar närma sig gränsvärdet ligger under strecket i samma tabell.
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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 ex-
empel är ögonsjukdomen PRA, som med stor sannolikhet 
har recessiv 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 härstamning-
en. Det gäller att klara att 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 anlags-
bärare. 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 anlags-
bärare, är med 25 procent sannolikhet bärare av an-
laget, under förutsättning att parningspartnern är fri 
från anlaget. De omfattas inte av rekommendationen 
att inte avla på avkomma till kända anlagsbärare. 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 själv-
klar 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 part-
ner 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 hanhun-
dar används intensivt och får mer än de två procenten 
av avkommorna i sin generation. Däremot finns det ha-
nar som dominerar avel genom att deras barn i stor ut-
sträckning används i aveln. Många av de hanar som an-
vänds idag är dessutom relativt nära släkt med varandra.

I en sån situation finns stora risker för att oönskade re-
cessiva 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, re-
lativt sett, färre hanar. Ett sätt att minska riskerna 
för att sprida recessiva anlag är att använda fler ha-
nar 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 sedan avvakta avelsresultatet. När av-
kommorna uppnått ett par års ålder, är röntgade och 
ögonlysta kan hanarna åter användas. Det skulle även 
ha fördelen att hanhundarnas föräldrar och även kull
syskon kan vara ögonlysta vid högre ålder. 

Figur 1 Antal golden retriever, tikar och hanar) registrerade i SKK, 2002-2008
Importer kan visas fr.o.m. 2004     Källa: SKK Avelsdata
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Tabell 4 
Hanhundar födda 1990 eller senare som förekommer som far till fler än 300 individer.

Namn     Född  Avkommor
Shanlimore Falcon   1991  478
Inassicas Sea Chanter   1999  347
Gracelines Under Resans Gång  1996  306

Tabell 5 
Hanhundar födda 1990 eller senare som förekommer som farfar/morfar till fler än 400 individer.
Namn     Född  Barnbarn
Okeys Explosive Symphony   1991  1263
Shanlimore Falcon   1991  1071
Cheers Way of the World  1993   987
Standfast Louisburgh   1990   749 
Rossmix Rugger    1995   666 
Blakesley Cromwell   1993   665
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pauclare Pot of Gold   1995   587
Goldenlines Forever My Choice  1993   577
Colbar Step Ahead   1999   530 
Graceline´s Under Resans Gång  1996   513
Stenbury Watervoyager   1994   507 
Inassicas Song of Songs   1997   493 
Inassicas Sea Chanter   1999   493
Gills Garfield    1993   478
Sundazzle Ambassador   1995   462
Goldsands Tiger    1994   461
Strathearn Benjamin   1991   420

Hundar över strecket ligger över nivån 600 barnbarn och hundar under strecket ligger över 400 barnbarn.
Källa: SKK Avelsdata.

FAKTA OM BERÄKNING AV INAVELSGRAD

Inavelsgrad är inte något absolut mått utan ett beräknat värde. Man utgår från ett antaget noll-läge ett antal genera-
tioner 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 inavelsökningen. 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 ök-
ning från generation 0 till generation 5. 

Fotnot: Artikeln är faktagranskad av Per Arvelius, inst. för husdjursgenetik, SLU.
Analyserna är gjorda i SKK Avelsdata
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JAKT/FUNKTION

Ledstjärnor under året har som tidigare varit att sträva 
mot de uppsatta målen i RAS
•  Att öka intresset för rasens jaktliga funktion hos upp-
    födare, hundägare och valpspekulanter
•  Att det ska finnas minst 4000 funktionsbeskrivna
    hundar i rasen inom fem år
•  Att förbättra arbetslust samarbetsvilja och vattenpas-
    sion samt minska stress och okoncentration
•  Att öka andelen prisbelönta starter på B-prov till
    minst 70 procent

Att hitta vägar som leder till slutmålen är en utmaning. 

Golden retriever har under året rönt framgångar på 
våra officiella prov, främst då med många fina resultat i 
elitklass.

Jaktchampions registrerade under 2008

LPI SJCh Goldteam Whisper My Name,• 
       Kati Sandberg

NJCh SJCh Goldteam Xciting Xantia,• 
       Suzanne Asplund

SJCh Stensvärdsjös Meja, Mats Isaksson• 
SJCh Aim High Flying Bitch, Johan Fogelberg• 
SJCh Doubleuse Titan Stripes, Petra Tesch • 

Treklövern

Treklövern går ut på att vinna GRK:s Klubbmästerskap i ekl, 
samt ekl på Goldenspecialen, samt vara den bästa golden 
på GRK:s A-prov. Inget ekipage uppfyllde målet detta år

Klubbmästerskapet 2008

Den 19-20 juli 2008 hölls GRK:s KM i Sunne, arrang-
ör var Värmland/N Dalsland. Domare var Britt Elise 
Hjortnes Wold, Ann-Turid Hustad och Arnulf Hustad.
Sektionen hade höga förväntningar på sig vad gäller 
provupplägg och marker. Alla infriades med råge och 
återigen kan GRK:s medlemmar känna stolthet över 
den kunskap som våra medlemmar besitter. Klubbmäs-
terskapet var återigen välbesökt med över 80 anmälda
 ekipage, varav strax under 20 i ekl.

Klubbmästare nkl:
Be Active’s Full Speed Cooper, Susanne Asplund, Växjö

Klubbmästare ökl:
Doubleuse Strawberry, Sune Andersson, Bjursås

Klubbmästare ekl:
Vassruggens Lykka til Kopparhult, Katarina Eriksson,
Sollebrunn

Jaktprovsstatistik

B-Prov
År Antal hundar Ukl Nkl Ökl Ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
2003       228                  85 148 180 79 492 180 130 88 94 63,4 19,1
2004             229                  81 193 153 41 468 156 136 97 79 66,7 16,9
2005       261                  96 190 167 57 510 158 132 129 91 69 17,8
2006       265                  62 264 176 58 560 210 147 103 100 62,5 17,9
2007       268                    0 302 217 102 621 246 151 108 116 60,4 18,7
2008       247                      0 269 190 80 539 213 109 102 115 60.5 21.3

A-prov
År Antal hundar    Kkl     Ekl Tot Ej GK GK % GK 0:or 3:or 2:or 1:or % Pris % 1:or
2004         14             11      6 17 2 9 81 3 0 1 2 50 33,3
2005         13                 7      14 21 2 5 71 5 5 3 1 42,9 7,1
2006           9               3      8 11 0 3 100 7 0 0 1 9,1 9,1
2007         15               7     13 20 2 5 71 7 2 2 2 30 10
2008         16               8     13 21 2 6 75 7 2 2 2 28.6 9.5
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A-Provet
Sundsta Säteri 26 oktober

Trots att GRK:s prov gick samma helg som LRK:s var pro-
vet fyllt och dessvärre fick inte alla som ville delta plats. 
Provet var öppet för alla retrieverraser.

I år var vi lite varmare i kläderna är premiäråret i fjol 
gällande det organisatoriska, men vädret var någon grad 
kyligare eftersom provet hölls i oktober mot september 
i fjol. Som enda vilt fälldes änder, vilket gjorde att större 
delen av provet prövades på vatten.

Funktionärsstaben bestod av Lotta Treiberg kommissa-
rie, Bettan Sahlin provledare, Dennis Eklund, jaktledare, 
Lotta Fornås och Cilla Hamfeldt stewards.

Domare:
Lars Johnsson, Lasse Hedman, Åke Liedgren & Sören Norén

1:a pris & cert Djurbergas Jack's Snipe of Rockdove, labrador, 
Lars och Gunilla Lindblom
1:a pris Streamlight's Morse, labrador, Bengt Bernas
2:a pris Doubleuse Titan Stripes, golden, Petra Tesch
2:a pris Klintå's Snöstjärna, labrador, Maria Sundberg
3:e pris Jacklaine’s Aragorn, golden, Gunilla Weeden
3:e pris Doubeluse Savage Rose, golden, Åsa Wenden

Goldenspecialen

Årets goldenmästare för andra året i följd blev tyskägda 
Bäveråsens Zeb ägd av Petra Soons.

Vinnare på workingtest

Elitklass:
Bäveråsens Zeb, Petra Soons &
Mighty Ducks Oden, Harald Brünet               93 p
Öppen klass:
Lizsias Leila, Charlotte Wallmark                            90 p
Nybörjarklass:
Mighty Ducks Grimner, Gunilla Karlsson               94 p
Veteranklass: 
SBCh Avjava’s Bulldozer, Ingrid Gummesson        81 p

Vinnare av dual purpose blev LPI LPII Good Catch Asti 
Martini, ägare Anna Eriksson.

Årets elitklass dömdes av Mr Andrew Wright, Mr David 
Barns, Åke Liedgren och Roger Westerman
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Övriga aktiviteter

Ett flertal sektioner har arrangerat inofficiella jaktprov. 
Dessutom har det arrangerats workingtest samt övriga 
aktiviteter såsom DM och ”pröva-på dagar” ute i sek-
tionerna. Förhoppningsvis kan Poängkampen  ge ökad 
stimulans åt sektionsarbetet.

Kommittén för funktion

FB-kommittén har under 2008 bestått av Yvonne An-
dreasson, Sofia Bäcklund och Lena Ohlsson. Kommit-
tén har under året haft tre telefonmöten. Mottagare 
av FB-protokoll har under året bytts, ny mottagare är 
Yvonne Andreasson. Under året har 192 hundar be-
skrivits vid 31 tillfällen. En artikel i GN nr 4 om funk-
tionsbeskrivning har publicerats. Delar av kommittén 
var med under SSRK:s presentation av det pågående 
arbetet med en gemensam funktionsbeskrivning för 
alla retrieverraser, och ser med stort intresse och 
tillförsikt fram emot lanseringen av densamma."

EXTERIÖR

Club Show

Club Show 2008 genomfördes av Upplandssektionen 
den 24 maj på Fyrishov i Uppland med Mrs Yvette 
Manning och Jan Roger Sauge som officiella domare. 
Resultaten presenterades i vanlig ordning på hemsi-
dan och i Golden Nytt. Antal anmälda hundar var 148 
stycken.

BIR
SU(u)Ch, NUCh, DKCh(u), NordUCh, CANCh, KBHV-04 
Dewmist Silverinda, Ulrika Zetterfeldt
BIM
Gold Hunter’s Notting Ham, Tina Angrell 

Golden Championship Circuit

Exteriörkommittén har varit aktiv i att hjälpa Stock-
holmssektionen att genomföra Circuitutställningen 
i samband med World Dog Show 2008. Bl.a. hjälpte 
kommittén till på utställningens parkeringsplats, vete-
rinärbesiktningen och runt ringarna med fotografering. 
Sammanlagt 256 hundar var anmälda till utställning.

BIR
NORDV-03 NUCh SU(u)Ch SV-04 Styal Silksilla,
Henric Fryckstrand

Exteriörkommittén genomförde tillsammans med klubb-
styrelsen en mingelträff i direkt anslutning till finalerna 
för våra utställare och besökare på Circuitutställningen 
den 4 juli vid Ulriksdals Slott. Under dagen fungerade 
även mingeltältet som ”Visitors lounge”, där både ut-
ländska och svenska utställare och besökare bjöds på 
förfriskningar och fick information om klubben. Detta 
unika evenemang har presenterats på hemsidan och i GN.
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Goldenspecialen

Goldenspecialens utställning på Härjarö ägde rum 
den 10 augusti med Helena Hellström (Heatwave) 
som dömde tikar, Ulrika Zetterfeldt (Silversign) ha-
nar och Ingela van Reis (Fragrances) valpar. Ansva-
rig för årets Goldenspecial var Dalasektionen.

BIS 1
SU(u)Ch Inassicas Broom, Kerstin Persson
BIS 2
LPI LPII Good Catch Asti Martini, Anna Eriksson

BIS 1 Valp
Combine Nintendo, Lena Widebeck
BIS 2 Valp
Poetry’s Anabelle, Kerstin Persson

Open Show

De flesta sektioner har genomfört minst en Open 
Show. Sammanlagt har 35 domare dömt på klubbens 
23 Open Show samt tre domare på Goldenspecialen. 
Två Open Show blev inställda, Gästriklands i augusti 
pga. att sektionen lades ned och Norrbottens i okto-
ber. Resultat från Open Show har redovisats på hem-
sidan och i Golden Nytt. Sammanlagt har inte min-
dre än 1755 hundar anmälts till dessa Open Shows.

Utställningsprogram 2009

2009 års utställningsprogram för SKK, SSRK och GRK 
har publicerats i Golden Nytt nr 4. Dessutom är utställ-
ningsprogrammet för Open Show publicerat i klubbens 
tryckta almanacka 2009 och finns på hemsidan. Samt-
liga utställningsprogram skickades ut till sektionernas 
utställningsansvariga via e-post 

Sektionerna

Under året har exteriörkommittén haft många kontakter 
med de flesta sektioner och många frågor har besvarats. 

Ett antal sektioner har genomfört en exteriörkurs 1. 
Några få personer har genomfört elevtjänstgöring på
våra Open Shows.

Manualer, mallar och blanketter för både Open Show 
och Club Show har under året omarbetats och uppdate-
rats till sektionshandboken. 

Open Show domarkonferens

En extra kommitté bestående av klubbstyrelsens exte-
riöransvarige Li-Maria Carlson, Kjell Svensson, Kerstin 
Eklund och Helena Hellström bildades under 2008 in-
för en domarkonferens för Open Show domare. Kon-
ferensen ägde rum den 20-21 september 2008 på 
SBK:s kursgård i Kydingeholm, Uppland. Av klubbens 
c:a 63 domare hade 21 anmält sig till konferensen. 
Kursledare var domarna Agneta Cardell och Ann Carl-
ström. Ett antal hundägare visade upp sina hundar för 
domarna. Reportage om konferensen infördes i GN. 

Statistik

Antalet starter på officiella utställningar under 2008 var 
3064 st. Av dessa fick 2089 st 1:a pris (68,2 %) och 1021 
st tilldelades CK (33,3 %).
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UTBILDNING

SSRK:s Instruktörsutbildning

I samarbete med Labradorklubben och Flatklubben har 
det med start november 2007 genomförts två utbild-
ningar av instruktörer. Den första gruppen gjorde sitt 
teoretiska och praktiska prov under försommaren 2008 
och i den andra gruppen har de flesta avlagt sitt slut-
prov under höst/vintern 2008. Totalt har 11 instruktörer 
fått sitt diplom nu, fördelat på 9 sektioner. Alla var inte 
helt nöjda med materialet och SSRK håller nu på att om-
arbeta materialet efter utvärdering av utbildningar som 
genomförts de sista åren.

Mentalitet

I april genomförde klubben sin första omgång av 
utbildning inom mentalitet. Tyvärr var inte delta-
garantalet så högt som klubben hade önskat. Fem 
stycken gick utbildningen som hölls på Timrå bruks-
hundklubb, fyra deltagare var från Medelpad och 
en var från Stockholm. Utbildningen var väldigt upp-
skattad och alla var nöjda med den kunskap de fick.

Jakt

Under Goldenspecialen hölls en utbildning av mocktri-
alfunktionärer, tyvärr var deltagarantalet lågt, endast 
sju stycken deltog fördelade på fyra sektioner. Det var 
få sektioner som betalade utbildningen för deltagarna. 
En dag under Goldenspecialen hölls även en kurs där 
deltagarna fick kunskap och material för att kunna hålla 
introduktionskurs i apportering, sex personer deltog.

FB-utbildning

Under året som gått har vi försökt att få igång funk-
tionsutbildningar ute i landet, men intresset har va-
rit lågt. Orsakerna har varit olika, en del sektioner 
har inte folk som är intresserade att gå utbildningen, 
andra har inte uppfödare som vill beskriva sina kul-
lar. Men den största anledningen upplevs vara att 
man väntar på att SSRK:s beskrivning ska bli klar.

Goldenlägret

Var lika uppskattat 2008 som tidigare år, deltagarantalet 
var närmare 40 personer, vilka var uppdelade på fem in-
struktörer. I år hölls lägret i Garpenberg 10 – 13 juli. Lägret 
började med två dagar av träning, tredje dagen var det 
workingtest och den fjärde var det utställning. Instruktö-
rer under helgen var Ankie Claesson, Johan Fogelberg, 
Maire Pyrrö, Lisa Falk och Kajsa Markusson. Domare på 
utställningen var Li-Maria Carlson. Annika Thunfors höll 
ett föredrag om kopplingen mellan funktion och exteriör.

Open Show domarutbildning

Exteriörkommittén höll i en Open Show domarutbildning.

INFORMATION & PR

Ny kommitté

En nyhet från 2008 är att klubben har en PR-ansvarig. 
Därför har ansvarsområden delats upp och tydliggjorts 
inom området information och PR. I den nya organisatio-
nen består kommittén för information & PR av: informa-
tionsansvarig, PR-ansvarig, webbmaster, medlemsser-
vice och valphänvisning. Även redaktionskommittén för 
Golden Nytt är knuten till verksamhetsområdet.

Dokumentation 

Vi har under året dokumenterat och fotograferat klub-
bens olika utmärkelser. Kommittén har också påbörjat 
arbetet med att bygga upp ett interaktivt dokumentarkiv, 
som ska innehålla de viktigaste dokumenten för klubb-
styrelsen. Vi hoppas att detta ganska omfattande projekt 
ska underlätta styrelsearbetet, och inte minst underlätta 
vid överlämning mellan avgående och tillträdande styrel-
seledamöter.

Administration

Under året har vi arbetat intensivt med att skapa mal-
lar och blanketter för att minska mängden administrativt 
arbete för klubbens funktionärer. Målsättningen är att 
samtliga klubbens dokument ska gås igenom, läggas in i 
dokumentmallar, samt dateras.

Nedläggning av sektion Gästrikland

Sektionen i Gästrikland har lagts ner under året på grund 
av svagt intresse från medlemmarna. Sektionens med-
lemmar har delats upp mellan sektionerna Dalarna resp. 
Medelpad, som numera heter Dalarna/Södra Gävleborg 
resp. Medelpad/Hälsingland.

Golden Nytt

Vår medlemstidning har utkommit fyra gånger under 
året. Dessutom har en årssammanställning publicerats 
som webbtidning. Möjligheten att beställa årssamman-
ställningen i pappersformat till självkostnadspris har fun-
nits, men intresset har varit lågt för detta.

Tidningspolicy Golden Nytt

Golden Nytts tidningspolicy har skrivits om under 2008. 
Redaktionskommittén strävar efter att tillgodose olika in-
tresseinriktningar. Huvudinriktning när det gäller rasens 
utveckling är de områden som omfattas av RAS.
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Ny hemsida

Den 7 december var det premiär för klubbens nya hem-
sida. Vi har bl.a infört ny teknik med ett publiceringsverk-
tyg som underlättar administrationen av hemsidan. Un-
der 2008 har vi genomfört två arbetsmöten där vi jobbat 
med hemsidan. Dessutom har ett givetvis ett omfattande 
arbete utförts hemifrån av ett flertal personer.

Sektionshandboken

Sektionshandbokens innehåll och struktur har setts över 
och uppdaterats i samband med att nya hemsidan pu-
blicerades. Vi hoppas därmed att den ska bli ett bättre 
arbetsverktyg och underlätta för sektionernas funktionä-
rer.

Uppdaterad webbpolicy

Klubbens webbpolicy är uppdaterad under 2008.

Redaktionskommittén

Golden Nytts redaktionskommitté har under 2008 haft 
två endagsmöten samt två telefonmöten.

Läsarundersökning

En läsarundersökning för Golden Nytt genomfördes i 
september/oktober med syfte att ge redaktionskommit-
tén vägledning i sitt arbete.

Ny rasfolder

Under 2008 har foldern ”Golden retriever – en appor-
terande fågelhund” uppdaterats och nytryckts. Foldern 
delas ut gratis på olika arrangemang runt om i landet.

Valphänvisningen

Till klubbens valphänvisning har det under perioden 1/1 
– 31/12 2008 inkommit 163 valpkullar samt 50 omplace-
ringar. Av dessa kullar har 78 stycken haft förlängd hän-
visning. De 163 valpkullar som förmedlades under året 
utgör 55 % av totalt 298 registrerade valpkullar. Flest an-
tal valpkullar på förmedlingen hade vi den 13:e maj då 
81 kullar fanns på listan. Medelantalet valpar per valp-
kull på vår ras nu är uppe i 7,0. 

Medlemsservice

Ett ständigt ökande intresse finns för vår medlemsser-
vice. Många medlemmar hör av sig på telefon och via 
mail, vilket vi ser som mycket positivt. 

Marknadsföring av rasen

Ett paket har utarbetats innehållande gemensam 
information/PR om rasen, som ska kunna användas på 
mässor.
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN

BALANSRÄKNING 2008-12-31 2007-12-31
TILLGÅNGAR
Kassa -119,00 4 047,00
Plusgiro, 856993-1 73 678,44 55 072,10
Plusgiro, Medlemsavg 8361172-3 44 595,11 102 516,50
Postgiro Norge 20 042,30 10 517,25
Postgiro, Danmark 19 917,76 12 024,95
Postgiro, Finland 19 283,68 9 093,80
Plusgiro, Valphänvisning 4130545-9 4 318,81 31 952,81
NB, GRK:s Forskningsstipensium 44 502,59 44 412,00
NB, PRA-Forskning 57 215,55 117 353,10
Sparkonto Nordea 15 000,00
Interimsfordringar 28 942,00 24 389,00
Förutbetalda kostnader 7 185,00
Kundfordringar 45 425,00 38 760,00
Handkassor 2 000,00 3 000,00
Summa 381 987,24 453 138,51

Varulager - Varor/GRK-artiklar 150 899,00 83 070,00
Varulager - Valpbroschyrer 49 670,00 62 850,00
Varulager - Priser 4 600,00 3 419,00
Varulager - Rosetter 40 079,00 30 370,00
Varulager - Raskompendium 0,00 5 520,00
Varulager - Stamtavlebok 2005 42 510,00 60 988,00
Summa 287 758,00 246 217,00

SUMMA TILLGÅNGAR 669 745,24 699 355,51

SKULDER OCH EGET KAPITAL
SKULDER
Deposition - Club Show 0,00 0,00
Leverantörsskulder -108 972,50 -85 474,00
PRA-Forskning -54 951,25 -65 802,25
GRK:s Forskningsstipendium -40 946,20 -40 945,20
Deposition Retrieverunga -34468,5
Observationskonto -0,82 -6 032,86
Summa skulder -239 339,27 -198 254,31

EGET KAPITAL
Balanserad Vinst/Förlust -515 675,16 -566 720,65
Föregående års vinst/Förlust 14 573,96 51 045,49
Årets resultat 70 695,23 14 573,96
Summa eget kapital -430 405,97 -501 101,20

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -669 745,24 -699 355,51
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN
Resultaträkning 2008-01-01 - 2008-12-31
Kostnadsställe 2008 2007
Intäkter
Medlemsavgifter 956 013,61 999 220,76
Golden Nytt Nr 1 35 050,00 23 550,00
Golden Nytt Nr 2/Årstidning 1 980,00 73 050,00
Golden Nytt Nr 3 24 770,00 27 400,00
Golden Nytt Nr 4 25 900,00 26 140,00
Golden Nytt Nr 5 57 600,00 57 550,00
Valphänvisning 48 415,00 61 100,00
Web-sida 19 550,00 2 600,00
Avel/Hälsa/Mentalitet 0,00 10 000,00
Aktiviteter 147 143,98 82 525,00
Varor. GRK-artiklar 177 557,00 205 553,04
Priser/Rosetter 65 314,75 83 414,50
Info/PR 0,00 0,00
RAS/Uppfödarkonferens 0,00 86 585,00
Open Show domarkonferens 26 600,00 0,00
Sektionsdagar 49 000,00 34 244,00
Kommittéer övriga funktionärer 15 000,00 0,00
Administration 0,00 0,00
Ers enligt samarbetsavtal 45 000,00 0,00
Styrelsen 0,00 160,00
Summa intäkter 1 694 894,34 1 773 092,30

Kostnader
Medlemsavgifter 97 717,77 98 224,11
Golden Nytt Nr 1 113 524,63 121 421,94
Golden Nytt Nr 2/Årstidning 18 264,00 171 522,08
Golden Nytt Nr 3 132 960,91 116 416,80
Golden Nytt Nr 4 128 685,18 118 512,01
Golden Nytt Nr 5 139 277,12 137 681,60
Valphänvisning 46 856,50 59 478,69
Web-sida 30 961,25 42 183,00
Avel/Hälsa/Mentalitet 26 096,00 18 438,85
Aktiviteter 262 462,83 106 910,00
Varor, GRK-artiklar 100 226,39 105 396,11
Priser/Rosetter 79 412,30 83 813,99
Info/PR 14 491,00 13 810,00
RAS/Uppfödarkonferens 0,00 90 598,00
Open Show domarkonferens 47 076,45 0,00
Sektionsdagar 185 450,00 172 232,50
Kommittéer övriga funktionärer 50 148,70 31 344,00
Administration 40 625,40 53 731,80
Styrelsen 256 534,00 305 902,20
Summa kostnader 1 770 770,43 1 847 617,68
Resultat -75 876,09 -74 525,38
Värdeförändring - Varulager
GRK-artiklar 22 829,00 32 261,00
Priser 1 181,00 -5 786,00
Rosetter/Kritiker/jaktprovsblank. 9 709,00 1 400,00
Raskompendium -5 520,00 -14 730,00
Valpbroschyrer -13 180,00 57 768,00
Stamtavlebok 2005 -18 478,00 -18 012,00
Stamtavlebok 2000 0,00 0,00
Summa värdeförändring -3 459,00 52 901,00
Finansiella intäkter
Ränteintäkter 3 163,96 2 984,44
Valutakursvinster 6 675,90 4 065,98
Summa finansiella intäkter 9 839,86 7 050,42
Finansiella kostnader
Avskrivning kundfordran -1 200,00 0,00
Summa finansiella kostnader -1 200,00 0,00

ÅRETS RESULTAT -70 695,23 -14 573,96
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN - Sammanställning kostnader/intäkter

Bokslut 2008

Kostnadsställe Budgeterat 
Intäkter Kostnader Utfall 2008 Resultat 2008

Medlemsavgifter 956 013,51 97 717,77 858 295,74 918 250
Golden Nytt 1 35 050,00 113 524,63 -78 474,63 -85 050
Golden Nytt 2 1 980,00 18 264,00 -16 284,00 250
Golden Nytt 3 24 770,00 132 960,91 -108 190,91 -82 975
Golden Nytt 4 25 900,00 128 685,18 -102 785,18 -84 400
Golden Nytt 5 57 600,00 139 277,12 -81 677,12 -92 700
Valphänvisning 48 415,00 46 856,50 1 558,50 -3 600
Webb-sida 19 550,00 30 961,25 -11 411,25 -14 000
Avelskommitté 0,00 26 096,00 -26 096,00 -24 000
Aktiviteter 147 143,98 262 462,83 -115 318,85 -103 775
Varor GRK-artiklar 177 557,00 100 226,39 77 330,61 88 500
Priser/Rosetter 65 314,75 79 412,30 -14 097,55 3 500
Information/PR 0,00 14 491,00 -14 491,00 -25 000
Open Show domarkonf 26 600,00 47 076,45 -20 476,45 -20 000
Sektionsdagar 49 000,00 185 450,00 -136 450,00 -157 000
Administration 0,00 40 625,40 -40 625,40 -33 500
Övriga funktionärer 15 000,00 50 148,70 -35 148,70 -31 000
Styrelse 0,00 256 534,00 -256 534,00 -301 500
Ers samarbetsavtal 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000
Summa 1 694 894,24 1 770 770,43 -75 876,19 -3 000

Ränteintäkter 3 163,96 0,00 3 163,96 2 000
Valutakursvinster 6 675,90 0,00 6 675,90 3 000
Summa finansiella intäkter 9 839,86 0,00 9 839,86 5 000

Avskrivning kundfordring 0,00 1 200,00 -1 200,00 0
Summa finansiella kostnader 0,00 0,00 -1 200,00 0

Summa 1 704 734,10 1 770 770,43 -67 236,33 2 000

Värdeförändring - Varulager 2008-12-31
GRK-Artiklar 22 829,00
Priser 1 181,00
Rosetter/Kritiker mm 9 709,00
Raskompendium -5 520,00
Valpbroschyrer -13 180,00
Stamtavlebok 2005 -18 478,00
Stamtavlebok 2000 0,00
Summa värdeförändring -3 459,00

RESULTAT EFTER
VARULAGERFÖRÄNDRING -70 695,33
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 Uppfödartrofén

 Henric Fryckstrand, Kennel Dewmist

 Goldentrofé - Tik

JWW-03 SU(u)Ch Dewmist Serenella, Henric Fryckstrand

 Goldentrofé - Hane

SJCh Doubleuse You Only Live Twice, Stefan Eriksson

 Iron Coin

Henric Fryckstrand, Kennel Dewmist

 Stenbury Trophy

EUW-08 NordJV-03 NordUCh Dewmist Leading Lady, 
Gunilla Granath

 Årets viltspårgolden

Attigårdens Golden Icelander, Hans Eriksson

Breeders Crown

Meddelas på fullmäktigemötet

UTMÄRKELSER 2008

Golden retrieverklubbens Fullmäktige 2009 
                                  23



UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGEMÖTET 2008

• Förslag om att ha fullmäktige på lördag i stället för söndag 

Klubbstyrelsens åsikt är att det inte fungerar att hålla fullmäktigemöte på lördagen och sektionsdagar på sön-
dagen. I de fall där hela styrelsen eller stora delar av den avgår, är det en nytillsatt styrelse som ska genomföra 
sektionsdagarna, vilket inte skulle bli särskilt bra.

• Rasens familjetyper

Information om rasens familjetyper har publicerats i Golden Nytt och därmed skickats till alla officiella utställ-
ningsdomare.

• Val av fullmäktigedelegater på sektionernas årsmöten

Önskemål fanns att ändra stadgarna så att sektionernas årsmöten ska utse fullmäktigedelegater i stället för sek-
tionsstyrelsen. Vi har tillfrågat SKK:s föreningskommitté, som säger att det av olika skäl inte ska vara på detta sätt 
och att typstadgarna anpassats därefter i hela organisationen – nämligen att styrelsen utser delegater.

                                                                          

             VERKSAMHETSPLAN 2009

RAS/Uppfödarkonferens

Under 2009 kommer klubbstyrelsen att som första 
prioritet genomföra en RAS/Uppfödarkonferens där 
5-årsuppföljningen av RAS, hälsa och mentalitet är 
huvudtemat.

Klubbstrategi

Under året kommer arbetet fortsätta med att författa 
en klubbstrategi. Förslaget kommer att skickas ut på 
remiss till våra sektioner och publiceras i Golden Nytt
 för medlemmarnas kännedom.

Sektionerna

Ännu ett prioriterat område är samverkan mellan 
klubbstyrelsen, våra sektioner och andra rasklubbars 
styrelser och regioner. En uppföljning av 2008 års ord-
förandekonferens är inplanerad, då det är mycket vik-
tigt att det påbörjade regionala samarbetet får det
stöd som behövs för att kunna utvecklas.

Organisationen

Arbetet med en översyn av SSRK:s framtida or-
ganisation kommer att vara ännu en huvudfråga 
för klubbstyrelsen att deltaga i. SSRK:s fullmäk-
tige kommer att bli ett mycket viktigt möte, då för-
slag om genomgripande organisatoriska föränd-
ringar kommer att diskuteras och kanske beslutas.

Ekonomi

Ekonomin i klubben är naturligtvis även den prioriterad. 
Verksamheten måste anpassas till de inkomster vi har. Eko-
nomin måste sättas i relation till att vår ras registreringssiff-
ror och antalet klubbmedlemmar sjunker i antal. Vi måste 
både marknadsföra rasen och klubben samtidigt som vi 
också måste dra ner utgifterna, då inkomsterna antagli-
gen fortsätter minska. Det blir en utmaning för klubbsty-
relsen att under hela 2009 både satsa framåt och bromsa.

Övrigt

Naturligtvis kommer klubbstyrelsen att vara delaktig 
i att våra stora arrangemang genomförs på ett för del-
tagarna tilltalande sätt och att även Goldenlägret som 
vanligt blir en succé.

Våra medlemsorgan Golden Nytt och hemsidan ska inne-
hålla för medlemmarna aktuell och intressant information.

Den interna informationen ska vara god och dialogen 
mellan klubbstyrelsen, funktionärer och sektionerna 
fortsätta att utvecklas så att alla parter kan känna att de 
har möjlighet att föra fram sina idéer och synpunkter.
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Verksamhetsplan - RAS/AVEL

Under året kommer vi kontinuerligt att följa upp och in-
formera våra medlemmar hur rasen ligger i förhållande 
till de i RAS uppsatta målen. Informationen kommer 
att finnas i Golden Nytt och på vår hemsida. Kontakten 
med sektionerna kommer att vara aktiv för att samla in
 synpunkter om RAS.

Vi kommer att verka för att ta fram en handbok för upp-
födare och hanhundsägare. En handbok som skall följa 
vårt RAS dokument.

En uppfödarkonferens med RAS som tema kommer att 
genomföras i oktober.

Vi kommer att jobba för att kontakten mellan våra upp-
födare och styrelsen är bra och se till att uppfödarspal-
ten i Golden Nytt blir ett viktigt forum för uppfödarna.

Agria Breed profile kommer att utvärderas under 2009.

Verksamhetsplan - MENTALITET

Vi kommer att verka för att framför allt M1-utbildning (all-
män mentalkunskap) genomförs runt om i landet och att 
dessa utbildningar ska kunna erbjudas alla intresserade. 
För att underlätta genomförande av MH kommer vi att 
i detta samarbete också försöka motivera fler medlem-
mar att vidareutbilda sig till funktionärer på M2 och M3.

I Golden Nytt kommer vi att fortsätta med artiklar i syfte 
att öka kunskapen om mentalitet och MH hos våra med-
lemmar och uppfödare.

Tillgängligheten till avkommebeskrivningar, såsom väg-
ledning i avelsarbetet, behöver förbättras. I dagsläget 
går uppgifter att tas fram via SKK:s avelsdata och hund-
data, men ytterligare informationsinsatser behövs för 
att den som söker information ska förstå hur man tolkar
det som redovisas. 

Under 2009 kommer arbetet med att följa upp strategin 
i RAS-dokumentet samt revideringen av RAS att intensi-
fieras.

Verksamhetsplan - HÄLSA

Hälsakommittén kommer under 2009 att: 

Sammanställa och publicera hälsoenkäten, som ut-• 
förts enligt samma modell som 2003, och utvärdera 
densamma i förhållande till RAS-dokumentet
Stödja forskningen på PRA genom att samarbeta • 
med SLU. Stödja insamling av blodprover, vid behov 
medverka till ERG-undersökningar

Hålla kontakt med Röntgengruppen på SKK och få • 
stöd i arbetet för att rasens HD-statistik kan förbätt-
ras
Följa upp utvecklingen av Avelsindex• 
Samarbeta med SKK:s och SSRK:s avelskommittéer• 
Fortsätta följa upp alla övriga hälsoproblem enligt • 
RAS
Deltaga i kurser och konferenser om hälsofrågor • 
som berör rasen
Verka för att det skrivs en avelsrekommendation • 
avseende ögonsjukdomen RD
Deltaga i höstens RAS/Uppfödarkonferens• 
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 

Verksamhetsplan - JAKT/FUNKTION

Arbetet att profilera golden retriever som apportör och 
jakthund kommer att fortsätta. Vi kommer att informera 
och framhålla rasens jaktliga funktion genom klubbens 
olika informationskanaler. Stimulera till fler tränings-
tillfällen och ökade utbildningsinsatser. Fler inofficiella 
jaktprovsdomare ska utbildas Förhoppningsvis ska en 
kurs i att föra sin hund på jaktprov erbjudas under året.

Höjdpunkter under året kommer att, förutom Golden-
lägret samt Goldenspecialen, vara de två officiella prov 
som kommer att hållas i GRK:s regi. A-provet 2009
kommer att hållas månadskiftet september/oktober. 
B-provet 2009 hålls 19-20 juli. Västmanlandsektionen 
är ansvarig för arrangemanget. Dessutom kommer ett 
antal särskilda prov för nybörjarklass att hållas runt 
om i sektionerna. Utmaningen ”Treklövern” fortsätter.

Vi planerar också att utveckla ett nordiskt samarbete om-
kring Working Test, samt att genomföra A-provsträning.

Verksamhetsplan - EXTERIÖR

Under 2009 kommer det att arrangeras 27 Open Shows 
med Goldenspecialen inräknad. Dessa utställningar 
kommer att dömas av 32 olika domare.

Club Show går av stapeln i Aspås den 6 september 2009 
och arrangeras av Jämtland/Härjedalens sektion med 
Kjell Svensson som officiell domare. 

Goldenspecialens utställning hålls i Kungsbyn, som lig-
ger mellan Västerås och Enköping. Utställningen äger 
rum den 9 augusti 2009. Ulla Hägglund (Birdcherry’s) 
dömer tikar, Åsa Cederlund (Sunny Delight’s) hanar och
Ingrid Bergenblad (Endicott) valpar.
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Under året kommer planering för ytterligare en Open 
Show domarkonferens att påbörjas.

Ett genomtänkt program för sektionsdagarna ska läggas. 
Arbetet med att uppdatera manualerna i sektionshand-
boken kommer att fortgå och alla blanketter uppdateras. 

Goldenklubbens Open Show domarlista kommer att 
aktualiseras.

Verksamhetsplan - UTBILDNING

Under året fortsätter arbetet med att få fler att utbilda 
sig som funktionärer i olika inriktningar. Om detta ska 
vara möjligt måste sektionerna i möjligaste mån budge-
tera för att utbilda funktionärer. 

Klubben har som mål att fortsätta med samarbetet med 
de andra rasklubbarna, som har utvecklats under 2008. 
Detta ska förhoppningsvis leda till att utbildningar kan 
arrangeras i olika landsdelar, så att resorna blir kortare
för deltagarna. 

Under 2009 planerar vi att genomföra provledarut-
bildning, inofficiell jaktprovsdomarutbildning, M1- och 
M2-utbildning samt funktionsbeskrivarutbildning. För-
yngring av domarkåren inom exteriör har efterfrågats.  
Klubben ska stötta och hjälpa sektionerna så de börjar 
arrangera exteriörutbildningar. Beroende på hur arbe-
tet med SSRK:s nya funktions- och mentalbeskrivning 
går kommer nödvändiga utbildningar att genomföras.

Uppfödarutbildningen

Uppfödarutbildningen kommer att revideras under 
2009 samt kompletteras med ett genetikavsnitt. En-
ligt RAS ska en steg 2-utbildning för uppfödare vara 
klar och testad. Styrelsen har efter diskussion beslu-
tat att hänskjuta frågan till höstens RAS/Uppfödar-

konferens, då osäkerhet råder om syftet med steg 2.

Goldenlägret

Årets goldenläger äger rum andra helgen i juli. Anlitade  
instruktörer är Kajsa Marcusson, Inger Johansson, Kaj 
Kadar, Inger Karlsson och Lena Essedahl.

Verksamhetsplan - INFORMATION & PR

Sektionsdagar 2009

Sektionsdagarna 2009 kommer att genomföras efter ett 
nytt koncept, som är anpassat efter de synpunkter som 
framkom vid utvärderingen 2008. 

Nytt raskompendium

Vi kommer att ta fram ett nytt raskompendium. Målsätt-
ningen är att detta ska vara klart till RAS/Uppfödarkonfe-
rensen i oktober.

Administration

Arbetet med att förenkla de administrativa uppgifterna 
för klubbens funktionärer kommer att fortsätta även un-
der 2009.

Aktiv medlemsvärvning

Utarbeta verktyg för att värva och bevara medlemmar 
genom att bland annat
• Rekrytera via verksamhet och samarbeten
   (det långsiktiga)
• Direkt medlemsvärvning (punktinsatser)
• Värva via marknadsföring (annonser etc.)
• Få registrerade medlemmar att stanna kvar 

Goldenfilmen – Möjligheternas ras

Samarbetet med Royal Canin innebär att vi även under 
år 2009 har möjlighet att bidra med filmen till de uppfö-
dare som har sin kull via valphänvisningen.

Marknadsföring av golden retriever

Åtgärdsprogram för hur vi ska marknadsföra den egna 
rasen internt och externt genom mottot ”Vi finns, vi syns 
och vi hörs”.

Stamtavlebok 2008
Vi kommer att ge ut en ny stamtavlebok med ny modern 
layout i fyrfärgstryck. Boken kommer att produceras av 
Foto URMA.

Styrelsens förslag till medlemsavgifter 2010

GRK:s klubbstyrelse föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2010.

Styrelsens förslag till reseersättning för 2010

GRK:s klubbstyrelse föreslår att oförändrade regler ska gälla för resekostnadsersättning till styrelse och revisorer, dvs. 
lägsta statliga norm f.n. 18:50 per mil, samt att inga traktamenten ska utgå.
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Styrelsen vill tacka alla kommittéledamöter, sektionsstyrelser och övriga som under året har åtagit sig upp-
drag för klubbens räkning. Vi önskar den nya styrelsen lycka till under nästa verksamhetsår.

 Owe Rindstrand  Lotta Fornås   Inger Karlsson

 
 Gun-Britt Klingberg  Anita Ohlson   Li-Maria Carlson 

 Ingela Stake   Pia Andersson   Lotta Lindeberg
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN

Budget 2009

Kostnadsställe Budgeterade Budgeterade Budgeterat 
Intäkter Kostnader Resultat 2009

Medlemsavgifter 983 250 109 800 873 450
Golden Nytt 1 34 000 117 280 -83 280
Årssammanställning 0 12 600 -12 600
Golden Nytt 2 31 000 116 980 -85 980
Golden Nytt 3 32 500 116 830 -84 330
Golden Nytt 4 47 000 133 770 -86 770
Valphänvisning 48 500 45 500 3 000
Webb-sida 20 000 12 000 8 000
Avelskommitté 0 24 000 -24 000
Aktiviteter 122 000 244 100 -122 100
Varor GRK-artiklar 150 500 100 000 50 500
Priser/Rosetter 71 500 60 000 11 500
Information/PR 0 31 000 -31 000
Stamtavlebok 314 000 260 800 53 200
Sektionsdagar-Fullmäktige 50 000 190 500 -140 500
RAS/Uppfödarkonferens 76 000 97 000 -21 000
Administration 0 29 500 -29 500
Kommittéer/övriga funktionärer 0 32 000 -32 000
Styrelsen 0 246 000 -246 000
Samarbetsavtal samt buffert 45 000 53 590 -8 590
Summa 2 025 250 2 033 250 -8 000

Ränteintäkter 3 000 0 3 000
Valutakursvinster 5 000 0 5 000
Summa finansiella intäkter 8 000 0 8 000

Valutakursförluster 0 0
Summa finansiella kostnader 0 0 0

Summa 2 033 250 2 033 250 0
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Ordförande
Owe Rindstrand  Omval 1år

Vice ordförande
Lotta Fornås   Omval 2år

Ordinarie ledamöter
Björn Ekedahl   Nyval 2år
Göran Langheimer  Nyval 2år
Janet Johansson  Fyllnadsval 1år
Gun-Britt Klingberg  Innehar mandat
Anita Ohlson   Innehar mandat

Suppleanter
Lotta Lindeberg  Omval 1år
Vakant    Nyval 1år

Revisorer
Hans Bredberg   1 år
Vakant    1 år

Revisorssuppleanter
Malin Danielsson  Omval 1 år
Nils-Gunnar Karlsson  Omval 1år

Fullmäktiges ordförande
Bo Edoff   Nyval 1år

Fullmäktiges vice ordförande
Anso Pettersson  Nyval 1år

MOTIONER OCH FÖRSLAG

Hedersmedlem

Klubbstyrelsen föreslår fullmäktige att utse Karin 
Eriksson, kennel Knegaren till hedersmedlem i Golden 
retrieverklubben.

Hedersmedlem

Klubbstyrelsen föreslår fullmäktige att utse Gert-Olle 
Lindqvist, kennel Larky till hedersmedlem i Golden 
retrieverklubben.

Motion från Skånesektionen gällande att familjemed-
lemsavgifter ska tillfalla sektionerna.

Liksom andra klubbar, ex SKK, SSRK, SBK, m fl ska famil-
jemedlemsavgiften tillfalla den lokala organisationen, 
dvs Golden Retrieverklubbens sektioner.

GRK/klubbens huvudstyrelse, har inga direkta kostnader 
för familjemedlemskapet, t ex i form av tidning osv.
Däremot kan denna avgift vara en direkt förstärkning av 
den lokala sektionens ekonomi och därigenom komma 
medlemmarna direkt tillgodo. 

Skåne/Blekinge sektionen
Gert-Olle Lindqvist
Ordförande

Klubbstyrelsens yttrande:

Förslag till beslut: Avslag

Motivering:

På fullmäktigemötet 2008 fanns två olika motioner som 
behandlade att del av medlemsavgifterna skulle tillfalla 
sektionerna.

Fullmäktigemötet enades om att 10:- per fulltbetalande 
medlem skulle tillfalla sektionerna från 2008. Detta 
skulle utvärderas efter två år, följaktligen 2010. Klubb-
styrelsens åsikt är att förra årets beslut ska fullföljas 
med prövotid och utvärdering innan frågan ska tas upp 
igen.

Det är också olämpligt av den anledningen att vi inte vet 
resultatet av de förhandlingar som pågått inom SSRK 
och rasklubbarna om ett gemensamt medlemskap. 
Genomförs ett gemensamt medlemskap är det även där 
aktuellt med frågan om fördelning av medlemsavgifter.
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Förslag angående valphänvisningsreglerna

GRK:s klubbstyrelse yrkar på att punkten ”Bevistat ett offici-
ellt jaktprov och en officiell utställning” under rubrikerna Til-
läggskrav för valphänvisning /Krav på uppfödaren, tas bort.

Motivering:
I tilläggskraven för valphänvisning under krav på uppfödaren 
punkt 2 står: ”Godkänt ha genomgått GRK:s uppfödarutbild-
ning”. Där ingår bland annat att intyg bifogas på deltagande 
med hund i, eller varit åskådare till ett officellt jaktprov för 
retriever, en officiell utställning, en funktionsbeskrivning samt 
en mentalbeskrivning (MH) – icke nödvändigtvis där en golden 
beskrivs. GRK:s klubbstyrelse anser att kraven för valphänvis-
ning redan är uppfyllda när uppfödaren har godkänts på upp-
födarutbildningen. 

Förslag angående klubbens vandringspriser

Klubbstyrelsen föreslår till fullmäktige 2009 att besluta att 
vandringspriserna för utmärkelserna Breeder’s Crown, Upp-
födartrofén, Goldentrofé hane, Goldentrofé tik, Iron Coin och 
Stenbury Trophy inte längre fysiskt ska delas ut som vandrings-
priser, utan endast som inramade diplom. Namnen på utmär-
kelserna ska dock leva kvar.

Vandringspriserna återlämnas till donatorerna eller, om dessa 
så vill, till den som erövrat flest inteckningar. Om detta ej är 
möjligt ska priset förvaras på säkert sätt av klubbstyrelsen. 

Motivering:
Många av de som ska tilldelas eller avlämna dessa utmärkelser 
kommer inte till fullmäktige vilket innebär att man ska sända 
vandringspriserna med post. Detta medför risk för att vand-
ringspriserna blir skadade, försvinner eller inte ens kommer 
fram till fullmäktige i tid för att kunna utdelas.  Det är inte så 
mycket själva vandringspriset som är betydelsefullt, utan upp-
märksamheten som utmärkelsen innebär. Vid utdelandet på 
fullmäktige kommer vandringspriserna att visas för delega-
terna i form av en Power Point presentation. Alla vinnare och 
bilder på vandringspriserna kommer att finnas på hemsidan. 
Dessutom kommer bilder på vandringspriserna att publice-
ras i Golden Nytts julnummer och i årssammanställningen.

 

Förslag angående ändring i Golden retrieverklubbens uppfö-
daretiska anvisningar

Klubbstyrelsen föreslår att fullmäktige 2009 ändrar i GRK:s 
uppfödaretiska anvisningar punkt 5 enligt nedanstående:

Hund som visar PRA ska ej användas i avel. Föräldrar eller av-
kommor till hund som visar PRA ska ej användas i avel. Hund 
som vid DNA test visat sig vara anlagsbärare för PRA-form med 
recessiv nedärvning kan användas i avel, men endast i kombi-
nation med genetiskt/hereditärt friförklarad hund. Avkomma 
eller helsyskon till känd anlagsbärare bör ej användas i avel.

Motivering:
Då SKK:s grundregler har ändrats så att det är etiskt möjligt 
att använda anlagsbärare i aveln om de är molekylärgenetiskt 
testade nedärvare avseende en recessiv allvarlig sjukdom, 
måste även GRK:s uppfödaretiska anvisningar ändras så att 
dessa samstämmer.

ÖVRIGA FRÅGOR

Förslag till ny organisation från SSRK HS

SSRK HS har arbetat fram ett förslag till en ny organisa-
tion med ett gemensamt medlemskap. Det är viktigt att 
frågan diskuteras på sektionernas årsmöten och att full-
mäktigedelegaterna är väl insatta i frågan, samt ock-
så har vetskap om medlemmarnas inställning i frågan.

Förslaget från SSRK HS finns att läsa på hemsidan via följande 
länk:

http://www.goldenklubben.se/golden/information-fran-
klubben 

MOTIONER TILL SSRK:S FULLMÄKTIGE 2009 

GRK:s klubbstyrelse motionerar härmed om en ändrad man-
datfordelning till SSRK:s fullmäktige. Från och med 2010 
ska fördelningen av delegater mellan rasklubbar och avdel-
ningar inom SSRK beräknas pa samma grunder, dvs. anta-
let medlemskap i var ingående klubb och/eller avdelning.

Vi föreslår:

• att både rasklubbar och avdelningar får 2 delegater och att 
det därefter tillkommer en (1) delegat per 1000 medlemmar.

Motivering:

Under 2008 års fullmäktige framkom återigen ett behov av 
att förändra mandatfördelningen så den blir mer rättvis mel-
lan rasklubbar och avdelningar. Vårt förslag ger rasklubbarna 
56% av delegaterna, vilket är rimligt minimum med tanke på 
att rasklubbarna har 63% av SSRK:ss medlemstal. Genom att 
föreslå ett minimum om 2 delegater per rasklubb/avdelning 
stärker förslaget de små klubbarnas ställning, vilket fanns som 
önskemal från huvudstyrelsen på 2008 års fullmäktige. Försla-
get ger dessutom fler mandat ju större klubb man är, vilket 
önskades pa GRK:s fullmäktige 2008. Dessutom medför vårt 
förslag att det lönar sig att värva nya medlemmar, då det inte 
finns en övre gräns. Det sistnämnda hävdade huvudstyrelsen 
2008 är en viktig demokratisk princip. GRK menar därmed att 
detta förslag är så genomtänkt som en motion bara kan bli.

2008-05-28 
Owe Rindstrand
Ordförande
Golden retrieverklubben
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Bilaga:
Så här skulle den ovan föreslagna mandatfördelningen sett ut 
2008 med utgångspunkt från medlemssiffror per 2007-12-31

AVD        MEDLEMMAR    NUVARANDE    NYTT
Södra   1196  3   3
Västra   1735  5   3
Småland    804  3   2
Östergötland    577  2   2
Östra   2524  7   4
Gotland     157  2   2
Bergslagen   615  2   2
Värmland   440  2   2
Dalarna    631  2   2
Gävleborg   498  2   2
Jämtland   300  2   2
Västernorrland   650  2   2
Västerbotten   548  2   2
Norrbotten   604  2   2

SUMMA AVD               11279                36 32
   
Amerikansk cocker  276  2   2
Clumber spaniel   152  2   2
Cocker spaniel  1208  2   3
Field spaniel   116  2   2
Irländsk vattenspaniel    38  2   2
Welsh springer spaniel  930  2   2
Springer spaniel  1407  2   3 

Chesapeake     49  2   2 

Curly    220  2   2
Flatcoated  3071  4   5
Golden   5408  4   7 
 
Labrador  4867  4   6
Tollare   1474  2   3
 
SUMMA RASKLUBBAR       19216                25 41

Welsh Springer Spanielklubben (WSSK) yrkar pa att fullmäk-
tige 2009 tar beslut om att stadgeändring ska ske genom att 
beräkningsgrunden avseende rasklubbarnas delegater till 
SSRK:s fullmäktige ska ske på samma villkor som hos avdel-
ningarna.

Motivering:
Idag lever ett djupt odemokratiskt synsätt kvar inom organisa-
tionen som missgynnar rasklubbarnas möjlighet till påverkan 
vid SSRKs fullmäktigemöten. Att rasklubbarna ska få beräkna sin 
andel av delegater på samma villkor som avdelningarna måste 
anses vara fullständigt självklart i en modern organisation. SSRK 
använder sig av rasklubbarnas medlemsantal for att stärka sin 
position externt, t ex vid representation hos SKK:s kennelfull-
mäktige, och då anser vi att man även inom SSRKs eget full-
mäktige ska värdera rasklubbarnas medlemmar på samma satt.

Nyköping 2008-05-27
Welsh Springer Spanielklubben
Karin Hellström e u
Sekreterare

Labrador Retrieverklubben hemställer om att fullmäktige 
beslutar om en ändring i SSRKs stadgar, §7, mom 3, genom

 - att mandatfördelningen inför SSRK:s fullmäktige ska beräk-
nas på lika grunder för avdelningar och rasklubbar.

Motivering:
Antalet mandat/delegater hos rasklubbar och avdelningar 
ska beräknas enligt samma grund. Eftersom antalet medlem-
mar i både rasklubbar och avdelningar tillsammans ligger som 
grund för den totala medlemsstock som utgör underlag för 
SSRKs representation (antalet KF-delegater) vid SKKs Kennel-
fullmäktige, ser vi det som en självklarhet att man även vid 
SSRKs eget fullmäktige använder samma principer, d.v.s. läg-
ger samma vikt vid rasklubbarnas medlemsantal och repre-
sentation som vid avdelningarnas. 

Vadstena 2008-05-26
För Labrador Retrieverklubben
Bitte Sjöblom
Ordförande
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Golden retrieverklubbens klubbstyrelse motionerar om att 
HS varje år ska anordna 2 ordförandekonferenser, höst och 
vår, för alla ordförande, alternativt ställföreträdare, i samt-
liga SSRK:s avdelningar och rasklubbar. Konferenserna har 
som uppdrag att verka för en enighet mellan SSRK:s samt-
liga grupperingar inklusive HS. Stor hänsyn ska tas till så-
väl rasklubbars som avdelningars behov och särintressen.

HS ska dessutom tillsätta en arbetsgrupp bestående av 1 re-
presentant för HS, 2 representanter från avdelningarnas ord-
förandegrupp, 1 representant från spanielklubbarnas ord-
förandegrupp och 1 representant från retrieverklubbarnas 
ordförandegrupp. Arbetsgruppen ska träffas 4 ggr/år och 
arbeta med programmet till ordförandekonferenserna, samt 
behandla förslag och idéer som uppkommer på desamma. 
Inför vart möte med arbetsgruppen utser respektive grupp 
sin/sina representanter till mötet.

Motivering:
SSRK:s huvudstyrelse, avdelningar, spanielklubbar och retrie-
verklubbar måste utöka sitt samarbete på såväl centralt som 
regionalt plan. En ökad samsyn om vad och hur vår organisa-
tion ska verka är nödvändig för att vår specialklubb ska kunna 
vara en tillgång för alla parter. Under 2008 har avdelningar-
nas ordförande haft gemensamma möten med spanielklub-
barnas och retrieverklubbarnas ordförande. Detta har lett till 
en utökad dialog mellan parterna, som för alla parter känts 
meningsfull. Nu är det viktigt att detta får fortsätta framö-
ver och att även HS får uppdrag från fullmäktige att delta-
ga i denna samverkan mellan rasklubbar och avdelningar.

2008-09-30
För GRK:s klubbstyrelse
Owe Rindstrand
Ordförande

Golden retrieverklubbens klubbstyrelse motionerar här-
med om att SSRK:s fullmäktige ger HS uppdraget att läg-
ga en motion till KF 2011 om att seriös hundavel av ras-
rena hundar ska premieras och marknadsföras av SKK i 
betydligt större omfattning framöver än vad som sker idag.

Motivering:
SKK är hundagärnas riksorganisation. Hundens betydelse i 
samhället framförs ofta på ett bra sätt av SKK. Betydelsen 
av seriös hundavel av rasrena hundar har däremot kommit i 
skymundan på senare år. Klubbstyrelsen tycker därför att det 
är viktigt att SKK tar på sig uppdraget att under de närmas-
te åren prioritera marknadsförandet av rasrena hundar och
 premieringen av seriös hundavel.

2008-09-30
För GRK:s klubbstyrelse
Owe Rindstrand
Ordförande

Motion angående tidsbegränsning för ekl, B-prov.

SSRK Östergötland yrkar på att ekl B-prov ska kunna arrang-
eras under hela året, med undantag av förbudsperioden 16 
maj-15 juli, resp 1 juni-15 juli för norra Sverige.

Motivering:
Vi anser att störningen i terrängen är i stort sett densamma 
som för ökl, varför även ekl ska kunna arrangeras ocksa under 
vårperioden.

2008-09-23
SSRK Östergötland
Marie Danielsson
Ordförande

Användning av vilt i elitklass på B-prov för retriever

SSRK Östergötland yrkar på att vilt återinförs som apporte-
ringsobjekt i elitklass på retrieverjaktprovens B-prov. Detta ska 
ändras snarast, alltså innan den femåriga låsningsperioden har 
löpt ut.

Motivering:
B-proven är till för att mäta retrieverns anlag för att söka och 
finna fälld fågel och mindre hårvilt, att kunna styras till fälld 
fågel eller hårvilt samt att kunna förhåIla sig lugn och vid sin 
förares sida vid fallande viIt. lnget av detta mäts i nuvarande 
elitklass. Hundens behandling av vilt är ej fullständigt bedömd 
efter ökl eftersom pressen och svårighetsgraden ökar i ekl, och 
då ger andra förutsattningar. De prov som har hållits på enbart 
dummies har i många fall gett missvisande resultat.

2008-09-23
SSRK Östergötland
Marie Danielsson
Ordförande

Inför kommande revidering av Championatbestämmelser Re-
triever föreslas att det praktiska provet jämställs med cert eller 
ck på A-prov (alt. ett 1:a pris om kvalitetsbedömningen kvar-
står).

Motivering:
Enligt gällande regler jämställs ett 2:a pris på A-prov ekl med 
det praktiska jaktprovet för erhållande av svenskt jaktprov-
schampionat. För att få ett 2:a pris på A-prov ekl kan det räcka 
med fyra apporter, vilket på intet vis kan Iiknas mad de krav 
som ställs under ett praktiskt jaktprov.

Per-Erik Ålund
Ordförande SSRK Östra
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Inför kommande revidering av jaktprovsbestämmelser A-prov Retrie-
ver föreslas att ta bort kvalitetsbedömningen innebärande 1:a, 2:a, 
3:e eller intet pris, 0. I stället föreslås en rangordning av de bästa 
hundarna med utdelande av cert och ck till de främst placerade hun-
darna, förutsatt att dessa utfört ett utmärkt arbete av högsta kvalitet.

Motivering:
Ordalydelsen i ändamålsparagrafen i jaktprovsbestämmelserna för 
A- respektive B-prov är densamma, med undantag för att B-provets 
"under jägarmässiga former" är utbytt till "under jakt" for A-provet. 
A-provens elitklass är dock mer en konkurrens- än en kvalitetsbedöm-
ning. Har hunden gjort ett gravt fel kan den inte få ett 1:a pris, och 
den kan aldrig kompensera för ett misstag. Har den gjort två grava fel 
kan den inte gå till pris över huvud taget.

En bärande princip är att en obelastad hund inte ska slås ut av en 
hund som dragit på sig ett gravt fel, vilket innebär att domarna efter 
grundomgången delar in hundarna i en grupp som fortfarande har 
chansen till ett 2:a eller 3:e pris, och en grupp med obelastade hun-
dar som tävlar om cert och ck. I slutänden kan detta innebära att en 
hund som fått ett gravt fel i grundomgången får ett 2:a pris efter ytter-
ligare en eller tva apporter, medan hundar som fortsätter i den ogra-
verade gruppen kan sluta på allt från 0 pris till 1:a pris och eventuellt 
cert efter dubbla antalet apporter.

Med tanke pa att hundarna prövas vid jakt blir följden att det måste 
skjutas ett antal vilt för att fastställa kvalitetsnivån på hundar som 
ända inte har en chans att få det championatmeriterande certet el-
ler ck:t. Våra A-provsregler, och även de internationella A-provsreg-
lerna, skiljer sig bara marginellt från de brittiska reglerna som dock 
har enbart konkurrensbedömning. Men i det brittiska systemet finns 
en inbyggd kvalitetsbedömning, i och med att man inte placerar 
någon hund som vinnare om det inte finns någon i startfältet som 
uppfyller kraven pa en utmärkt retriever. I Sverige kan detta omsät-
tas med att man inte delar ut cert eller ck om det inte anses befogat.
Det finns idag starka signaler att FCI kommer att ta bort kvalitets-
priserna på de internationella retrieverproven, vilket skulle vara 
ytterligare belägg for att inför nästkommande regelperiod an-
passa kraven pa våra A-prov sa att de ar i linje med omvärldens.

Per-Erik Ålund
Ordförande SSRK Östra

Inför kommande revidering av jaktprovsbestämmelser B-prov retrie-
ver föreslås att ta bort släpspåret i ökl.

Motivering:
Avsikten med släpspåret är att bedöma hundens spårningsförmåga. 
Domaren har för det mesta ingen möjlighet att se hundens hela arbe-
te, eftersom det ca 150 meter långa spåret oftast dras, helt eller delvis, 
i skogsterräng. Enligt § 9 n i gällande jaktprovsbestämmelser ska spår-
arbetet ske i raskt tempo och i god kontakt med spåret. Det måste allt-
så finnas underlag for domaren att bedöma tempo, tapptarbete och 
spårkontakt. Ett spår som dragits med kallt vilt, av en människa, kan 
aldrig efterlikna en löpa av skadat, påskjutet vilt vid en jakt. Förmagan 
att följa släpspar efter kallt vilt prövas redan i nkl och ökl, dar t.ex. stora 
trutar apporteras genom vass eller högt gräs och lämnar spår efter sig.

Per-Erik Ålund
Ordförande SSRK Östra

Motion om Tollingjaktprovschampionat med förslag på titel 
SJ(t)CH

Alternativ A
(under förutsättning att SKK accepterar denna skrivning)
Tre 1:a pris i högsta officiella tollingjaktprovsklass enligt 
gällande regler vid tidpunkten för priset för minst två olika 
domare och godkänt praktiskt tollingjaktprov samt utställ-
ningsmerit 2:a pris på officiell utställning. (Detta innebär att 
championatskraven ändras med automatik om ekl införs)

Altemativ B
(Reservaltemativ om SKK ej accepterar alternativ A)
Tre 1:a pris i öppen klass på officiellt tollingjaktprov för minst 
två olika domare och godkänt praktiskt tollingjaktprov samt 
utställningsmerit 2:a pris pa officiell utställning. (Detta inne-
bär att championatsreglerna måste ändras om ekl införs)

Bakgrund
Det finns sedan 2007 officiella tollingjaktprov med nkl, ökl 
och praktiskt tollingjaktprov som är särskilt utformade för att
bättre motsvara rasens jaktliga bakgrund.

Syfte
Meritering via tollingjaktproven bör även kunna resultera i en 
championatsmerit då championatssystemet i grunden är till-
kommet för att stödja avelsarbetet. Ett tollingjaktprovscham-
pionat bör, förutom att bli ett stöd i avelsarbetet, även kunna 
sporra till fler jaktprovsstarter.

Motiv till utformningen av motionsförslaget:
Vid förhandskontakt mad Kjell Bräster hos SKK så framkom att 
tollingjaktprovschampionatet måste bli en form av paren-
teschampionat motsvarande A-provschampionatet eftersom 
det annars krävs en ändring av reglema för det ursprungliga 
jaktchampionatet SJCH som omfattar alla retrieverraser.

Tollarklubben betonar vikten av att tollingjaktprovschampio-
natet ska vara ett kopplat championat av två skäl:

1. Exteriörens betydelse för ett praktiskt fungerande tolling-
arbete ar en inte oväsentlig förutsättning för framgångsrik 
tolling enligt rasens historia.

2. Klubbens avelspolicy föreskriver jaktligt, mentalt och exte-
riört goda avelsdjur och en koppling mellan jaktegenskaper 
och exteriör bör därför minska risken för en framtida uppdel-
ning av rasen.

Tollarklubben förordar altenativ A under förutsattning att 
skrivningen om meritkrav kan accepteras av SSRK och SKK. 
Om så inte ar fallet ska altemativ B gälla som huvudalternativ 
men det innebär att det krävs en ändring av tollingjaktprov-
schampionatsreglema om elitklass införs som högsta officiella 
klass på tollingjaktprov vid nästa regelrevideringstidpunkt.

Enllgt uppdragav Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben

Anders Wahlberg
Vice ordförande och jaktansvarig
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 Bilaga 1
 
 
 
 
 
 

REVISIONSBERÄTTELSE 
 

Till klubbmötet i Golden retrieverklubben 
Org.nr. 846501-1644 

 
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Golden 
retrieverklubben för år 2008. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på 
grundval av vår revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi 
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss 
om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
styrelsen gjort när den upprättat årsbokslutet samt att utvärdera den samlade informationen 
i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för 
att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. 
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 
 
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och ger en 
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.  
 
Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. 
Vi tillstyrker att klubbmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
samt att resultat- och balansräkningen fastställs. 
 
 
 

Upplands Väsby 2009-02  
 
 
 
 
 

Hans Bredberg 
Auktoriserad revisor 

Rasmus Palmqvist 
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