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Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens ordinarie fullmäktigemöte 

2009-03-28 på Scandic Hotel, Upplands Väsby 
 

 

§ 1 FULLMÄKTIGEMÖTETS ÖPPNANDE 

 

Klubbens ordförande Owe Rindstrand hälsar delegater och åhörare välkomna och förklarar 2010 års 

fullmäktige öppnat. Mötet inleds med en lång tyst minut för våra bortgångna medlemmar Ing-Marie 

Bergsten, Kjell Nielsen, Ulla-Britt Smedberg och Jan Törnblom. 

 

 

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN 

 

Sammanlagt 52 röstberättigade delegater var närvarande. Se bilaga 1.  

 

 

§ 3 VAL AV FULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE 

 

Valberedningen föreslår omval av Bo Edoff som fullmäktiges ordförande för en tid av ett år. 

Fullmäktige beslutar att välja Bo Edoff som fullmäktiges ordförande för en tid av ett år. 

 

Valberedningen föreslår nyval av Bitte Sjöblom som fullmäktiges vice ordförande för en tid av ett år. 

Fullmäktige beslutar att välja Bitte Sjöblom 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 JUSTERINGSMÄN OCH RÖSTRÄKNARE 

 

Till justeringsmän och tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera 

protokollet valdes Filip Johnsson och Agnetha Hammarstedt. 

 

 

§ 6 BESLUT OM NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT FÖR ANNAN ÄN DELEGATER 

 

Mötet beslutade om närvaro- och yttranderätt för 21 personer som inte är fullmäktigedelegater. 

 

 

§ 7 FRÅGA OM FULLMÄKTIGEMÖTETS SAMMANKALLANDE 

 

Kallelse har skett via sektionerna i stadgeenlig tid. 
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§ 8 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN 

 

Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor: 

 Ett medlemskap 

 Jaktprovsremissen 

 Presentation av fullmäktigehandlingar till medlemmarna 

 

 

§ 9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, ÅRSBOKSLUT MED BALANS- OCH RESULTATRÄKNING 

 

Inlägg av Moa Persson som efterlyser redovisning av anledningarna till att förtroendevalda och 

funktionärer slutat i klubben under verksamhetsåret.  

Owe Rindstrand informerar om att klubbstyrelsen inte har rätt att offentligt redovisa detta eftersom det 

rör sig om personliga skäl. Man får själv ta kontakt med dessa personer och ställa frågan. 

 

Inlägg av Moa Persson som vill ha specifikation av posten ”Ersättning enligt samarbetsavtal”. 

Inger Karlsson informerar om att det avser ersättning från Agria och Royal Canin. 

 

Inlägg av Moa Persson som vill ha specifikation av posten ”Styrelsens kostnader”. 

Inger Karlsson redovisar detta enligt följande: 

Logi: 

ca 125.000 kr vilket även innefattar deltagande i SSRK:s fullmäktige, funktionärsträffar och övriga 

möten som klubbstyrelsen deltar i under året. 

Resekostnader: 

ca 63.000 kr 

Revisionsarvode: 

18.000 kr 

Bilersättningar: 

ca 15.000 kr 

 

Moa Persson yrkar på att en sådan specifikation ska finnas med i fullmäktigehandlingarna inför 

kommande fullmäktigemöten. 

 

Fullmäktige bifaller yrkandet. 

 

Klubbens ekonomi diskuteras och inlägg görs av Moa Persson och Filip Johnsson som inte instämmer i 

klubbstyrelsens åsikt om att ekonomin är god och att resultatet är gott. 

Owe Rindstrand anför att sparmålet på 2 % som fullmäktigemötet 2009 beslutade om är uppnått och 

att den faktiska vinsten var 111.608 kr. Vi har minskat klubbens lager och skrivit av sådant som inte 

längre har något faktiskt värde. 

 

Filip Johnsson framför åsikt om att vi inte får minska sidantalet i Golden Nytt mer, utan hellre bör öka 

antalet sidor. 

 

Inlägg av Gun Eriksson, Stockholm/Gotland, som tycker att diskussionen tyder på misstroende och 

menar att denna åsikt inte delas av S/G-sektionen som anser att klubbstyrelsen gör ett bra jobb. 
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§ 10 FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNING 

 

Fullmäktiges ordförande Bo Edoff föredrog revisorernas berättelse. Resultat- och balansräkningen 

fastställdes och lades till handlingarna.  

 

Fullmäktige beslutade enhälligt att balansera vinsten i ny räkning. 

 

 

§ 11 KLUBBSTYRELSENS RAPPORT OM UPPDRAG FRÅN FÖREGÅENDE FULLMÄKTIGEMÖTEN 

 

Björn Ekedahl redogör för den utvärdering av effekten som 10-kronan haft i våra sektioner. Enkäten 

genomfördes under sektionsdagarna föregående dag. 

 

Klubbstyrelsen föreslår att från 2010 utbetala 10 kr per medlem, även för familjemedlem, till 

sektionerna. 

 

Fullmäktige bifaller klubbstyrelsens förslag. 

 

Kerstin Eklund gör inlägg med anledning av redovisningen i verksamhetsberättelsen om att se över 

utgivningsformen av årssammanställningen. En skrivelse daterad den 11 mars 2009 har enligt uppgift 

skickats in ännu en gång av den utredningsgrupp som utsågs efter fullmäktigemötet 2009. Skrivelsen 

har dock inte kommit in vid det andra tillfället. 

 

Moa Persson yrkar på att klubbstyrelsen ska hantera och besvara skrivelsen. 

 

Fullmäktige bifaller yrkandet. 

 

 

§ 12 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR KLUBBSTYRELSEN 

 

Revisorerna föreslår att klubbstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

Fullmäktige beslutar att bevilja klubbstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. Beslutet var 

enhälligt. 

 

 

§ 13 VERKSAMHETSPLAN, MEDLEMSAVGIFTER, RAMBUDGET SAMT FASTSTÄLLANDE  

 AV RESEERSÄTTNINGAR 

 

Moa Persson framför en synpunkt om att titta på möjligheten att dela på sektionsdagarna och 

fullmäktige och istället ha regionala sektionsträffar. 

 

Anette Lövgren, Anna Carlfors Tingstedt, Lena Ohlsson och Nils-Gunnar Karlsson har avvikande 

mening och anser att sektionsdagarna är mycket värdefulla för sektionernas funktionärer. Även 

klubbstyrelsen instämmer i detta. 
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Moa Persson framför en synpunkt om att informationen till de medlemmar som bara har tillgång till 

Golden Nytt och hemsidan om vad som händer på sektionsdagarna inte är tillräcklig. 

 

Annika Andersson framför en avvikande mening och menar att vi publicerar ett stort antal sidor i 

Golden Nytt efter genomförda sektionsdagar, vilket bör vara tillräckligt. 

 

MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2011 

 

Klubbstyrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2011 höjs till 250 kr för fullt betalande medlem och att 

familjemedlemsavgiften ska vara oförändrad. 

 

Fullmäktige bifaller klubbstyrelsens förslag. 

 

Moa Persson framför en synpunkt om att det inte är rätt tillfälle att höja medlemsavgiften. 

 

Owe Rindstrand framför klubbstyrelsens motivation om att de eventuellt förestående 

organisationsförändringarna kommer att innebära utgifter för klubben om vi vill vara med och påverka 

förändringarna. 

 

Filip Johnsson framför en synpunkt om att 25 kr inte är en alltför stor höjning. Det kostar att 

upprätthålla demokratin. Filip Johnsson tror att många är beredda att betala ännu mer men vill ha 

valuta för pengarna, samt att vi måste värna om den stora medlemsgrupp vars enda utbyte av klubben 

är Golden Nytt. Filip anser inte att vi ska dra ner fler sidor i tidningen, utan gärna öka sidantalet i 

stället. 

 

Lena Widebeck framför beröm för vår medlemstidning. Det är många som tycker om tidningen och den 

uppskattas mycket av valpköpare. 

 

RESEERSÄTTNING FÖR 2010 

 

Klubbstyrelsen 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. 

 

Fullmäktige bifaller klubbstyrelsens förslag. 

 

 

§ 14 VAL AV ORDFÖRANDE, VICE ORDFÖRANDE OCH ÖVRIGA LEDAMÖTER 

 

Pia Andersson representerade valberedningen, som bestått av Pia Andersson, Kjell Svensson och Ethel 

Björk. Pia redogjorde för valberedningens arbete.  

 

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. 
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VICE ORDFÖRANDE 

Valberedningen föreslår nyval av Anita Ohlson för en tid av ett år. 

 

Fullmäktige beslutar att välja Anita Ohlson till vice ordförande för en tid av ett år. Beslutet var enhälligt. 

 

ORDINARIE LEDAMÖTER 

Valberedningen föreslår: 

Björn Ekedahl – Omval 2 år 

Ingrid Grundström – Omval 2 år 

Janet Johansson – Omval 2 år 

Eva Arnell-Ek – Fyllnadsval 1 år 

 

Fullmäktige beslutar att välja: 

Björn Ekedahl – Omval 2 år 

Ingrid Grundström – Omval 2 år 

Janet Johansson – Omval 2 år 

Eva Arnell-Ek – Fyllnadsval 1 år 

 

SUPPLEANTER 

Valberedningen föreslår: 

Annika Andersson - Nyval 1 år 

Eva Sjölinder-Hansson - Nyval 1 år 

 

Fullmäktige beslutar att välja: 

Annika Andersson - Nyval 1 år 

Eva Sjölinder-Hansson - Nyval 1 år 

 

Fullmäktige beslutade att suppleanterna ska tjänstgöra i följande ordning: 

Tjänstgöringsordning 1 – Annika Andersson 

Tjänstgöringsordning 2 – Eva Sjölinder-Hansson 

 

 

§ 15 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER 

 

REVISORER 

Valberedningen föreslår: 

Hans Bredberg, omval för en tid av 1 år 

Rasmus Palmqvist, omval för en tid av 1 år 

 

Fullmäktige beslutar att välja: 

Hans Bredberg, omval för en tid av 1 år 

Rasmus Palmqvist, omval för en tid av 1 år 
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REVISORSSUPPLEANTER 

Valberedningen föreslår: 

Malin Danielsson, omval för en tid av 1 år 

Nils-Gunnar Karlsson, omval för en tid av 1 år 

 

Fullmäktige beslutar att välja: 

Malin Danielsson, omval för en tid av 1 år 

Nils-Gunnar Karlsson, omval för en tid av 1 år 

 

 

§ 16 VAL AV VALBEREDNING 

 

Ethel Björk innehar mandat ytterligare ett år. 

 

Som sammankallande i valberedningen för en tid av 1 år föreslås Anette Lövgren. 

Fullmäktige beslutar att välja Anette Lövgren som sammankallande i valberedningen för en tid av 1 år. 

 

Som ledamot i valberedningen för en tid av 2 år föreslås Ingegerd Eriksson. 

Fullmäktige beslutar att välja Ingegerd Eriksson som ledamot i valberedningen för en tid av 2 år. 

 

 

§ 17 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 MOTIONER SAMT ÄRENDEN SOM HÄNSKJUTITS TILL FULLMÄKTIGE 

 

PROPOSITIONER 
 

Proposition gällande antalet fullmäktigedelegater 

Klubbstyrelsen föreslår att stadgarna ändras avseende antalet delegater till Goldenfullmäktige enligt nedan: 
 

ANTAL 
MEDLEMMAR 

NUVARANDE ANTAL 
FULLMÄKTIGEDELEGATER 

NYTT FÖRSLAG 

1-199 2 Oförändrat 

200-399 4 3 

400-599 5 4 

>600 6 5 

 

Klubbstyrelsens förslag till ändring av stadgarna avseende antalet delegater till Goldenfullmäktige 

bifölls enhälligt. 

 

Proposition gällande klubbens vandringspriser. 

Klubbstyrelsens förslag gällande klubbens vandringspriser och inrättande av en Cup Steward bifölls 

enhälligt. 
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MOTIONER 
 

MOTION FRÅN SKÅNE/BLEKINGESEKTIONEN AVSEENDE ÄNDRING AVSEENDE DOMARE PÅ GRK:S OPEN 

SHOW 

 

Ingrid Grundström redogör för klubbstyrelsen inställning. Klubbstyrelsen yrkar avslag på motionen. 

Filip Johnsson som representerar motionären yrkar bifall för motionen. 

Inlägg görs av Moa Persson, Karin Eriksson, Eva Carlin och Annika Thunfors. 

 

Votering genomförs och fullmäktige bifaller klubbstyrelsens avslagsyrkande. 

 

MOTION AVSEENDE CHAMPIONATSREGLER FÖR HANHUNDAR 

 

Owe Rindstrand redogör för klubbstyrelsen inställning. Klubbstyrelsen yrkar avslag på motionen. 

Motionären är ej närvarande på mötet. 

 

Votering genomförs och fullmäktige bifaller klubbstyrelsens avslagsyrkande. 

 

MOTION AVSEENDE UTGIVNINGSPLANEN FÖR GOLDEN NYTT 

 

Owe Rindstrand redogör för klubbstyrelsen inställning. Klubbstyrelsen yrkar avslag på motionen. 

Nils-Gunnar Karlsson som representerar motionären presenterar ett tilläggsyrkande med en 

utgivningsplan av fyra nummer per år. 

Inlägg görs av Moa Persson, Annika Andersson och Karin Eriksson. 

 

Votering genomförs. 

37 delegater bifaller klubbstyrelsens avslagsyrkande. 

15 delegater bifaller motionärens bifallsyrkande. 

 

Nils-Gunnar Karlsson reserverar sig mot beslutet. 

 

MOTION AVSEENDE INFÖRANDET AV ETT KONKRET UPPFÖLJNINGS-/UTVÄRDERINGSSYSTEM 

 

Björn Ekedahl redogör för klubbstyrelsen inställning. Klubbstyrelsen yrkar avslag på motionen. 

 

Votering genomförs och fullmäktige bifaller klubbstyrelsens avslagsyrkande. 

 

 

§ 19 ÖVRIGA FRÅGOR 

 

Delegaterna gavs möjlighet att lämna synpunkter i nedanstående frågor som vägledning till de 

delegater som ska representera klubben på SSRK:s fullmäktige: 

 Samtliga motioner till SSRK:s fullmäktigemöte 

 Remissen från SSRK Hs gällande nytt förslag till retrieverjaktprovsregler 

 Frågan om ett medlemskap i SSRK-organisationen 
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Presentation av fullmäktigehandlingar till medlemmarna 

 

Filip Johnsson framförde synpunkt om att fullmäktigehandlingarna ska finnas tillgänglig för samtliga 

medlemmar inför sektionernas årsmöte.  

Owe Rindstrand informerade om att sektionerna själva kan lägga ut dessa på sina hemsidor. De 

handlingar som skickas till sektionerna är inte helt kompletta eftersom bl.a viss statistik saknas. De 

kompletta handlingarna läggs endast ut på klubbens huvudsida www.goldenklubben.se 

 

 

§ 20 MÖTETS AVSLUTANDE 

 

Fullmäktigemötets ordförande Bo Edoff överlämnar mötet till GRK:s nyvalde ordförande Owe 

Rindstrand, som förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

--------------------------- --------------------------- 

Anita Ohlson   Bo Edoff 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

--------------------------- --------------------------- 

Filip Johnsson   Agnetha Hammarstedt 

Justerare   Justerare 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.goldenklubben.se/
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FULLMÄKTIGEDELEGATER VID GRK:s FULLMÄKTIGEMÖTE 28 MARS 2010 BILAGA 1 
 
Dalarna/S Gävleborg 

 
 
Göteborg/Bohuslän 

 
 

May Scherp Samuelsson 
Ingrid Andersson 

 
Eva Sjölinder-Hansson 
Marianne Magnusson 
Ann Benzon 
Christina Gunnesby 

 
Halland 
 

Ulf Ahlbäck 
Ellinor Ahlbäck 
 

Jämtland/Härjedalen 
 

Josefine Häggman 
Åsa Helmsäter 
 

Medelpad/Hälsingland 
 

Anette Lövgren 
Monica Nilsson 
 

Norrbotten 
 

Katrina Bäckström 
Linda Persson 
 

Närke 
 

Irene Blom 
Rune Gustafsson 
 

Skaraborg/Älvsborg 
 

Anna Ekedahl 
Eva Arnell-Ek 
Annika Andersson 
 

Skåne/Blekinge 
 

Filip Johnsson 
Mikael Strömblad 
Eddie Bergstrand 
Charlotta Danielsen 
Anna-Lena Lundblad 
 

Småland/Öland 
 

Emelie Nilsson 
Madeleine Runberg 
Moa Persson 

 
Stockholm/Gotland 
 

 
Annika Sahl-Kadar 
Lotta Vig 
Anna Carlfors Tingstedt 
Margareta Faringer-Thorsén 
Cecilia Mårtensson 
Åsa Pehrsson 
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Uppland 
 

 
Ulla Hägglund 
Marie Ljungqvist 
Annika Hjälm 
 

Värmland/N Dalsland 
 

Veronica Johansson 
Christina Berglund 
Eva Hedlund 

 
Västerbotten 
 

 
Tommy Zetterman 
Agnetha Hammarstedt 
 

Västmanland 
 

Nils-Gunnar Karlsson 
Eva Carlin 
Ingegerd Eriksson 
Karin Eriksson 
 

Ångermanland 
 

Lena Ohlsson 
Susanne Pettersson 
 

Östergötland/Södermanland 
 

Pia Andersson 
Pernilla Österberg 
Sofie Kullander 
Annelie Karlsson 
Lena Magnusson 

 
 
 


