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Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens ordinarie fullmäktigemöte 
2013-03-17 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 
 
 
§ 1 Mötet öppnas 

 
  Klubbens ordförande Owe Rindstrand hälsar delegater och åhörare välkomna och förklarar 2013
  års fullmäktigemöte öppnat. 
 
 
§ 2  Fastställande av röstlängden 
 

Sammanlagt 41 röstberättigade delegater var närvarande (se bilaga 1). 
 
 
§ 3  Val av ordförande och vice ordförande för mötet 
 

Valberedningen föreslår: 
- nyval av Kjell Bräster till fullmäktiges ordförande för en tid av ett år. 

 
Fullmäktige beslutar att välja Kjell Bräster till fullmäktiges ordförande för en tid av ett år. 

 
Valberedningen föreslår: 
- nyval av Anne-Chaterine Edoff till fullmäktiges vice ordförande för en tid av ett år. 
 
Fullmäktige beslutar att välja Anne-Catherine Edoff till fullmäktiges vice ordförande för en tid av 
ett år. 

 
 

§ 4  Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
 

Klubbstyrelsen har utsett Anita Ohlson till mötets sekreterare. 
 
 
§ 5  Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordföranden ska justera protokollet 
 
  Till justeringsmän och tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera 
  protokollet valdes Maria Sjöberg och Eva Sjölinder Hansson. 
 
 
§ 6  Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat 
 

Mötet beslutade om närvaro- och yttranderätt för 10 medlemmar som inte är 
fullmäktigedelegater. 

 
 
§ 7  Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 
 

Kallelse har skett via sektionerna i stadgeenlig tid, före den 31 januari. 
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§ 8  Fastställande av dagordningen    
 

Föreliggande dagordning fastställdes. 
 
 
§ 9  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och 

resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 
 
  Kjell Bräster går igenom verksamhetsberättelse och årsbokslut, samt ger delegater och åhörare 

möjlighet att ställa frågor eller framföra synpunkter.  
 
 
§ 10  Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 
  vinst eller förlust 
 

Jan-Erik Nilsson, Västerbotten framför synpunkt om att poster borde bokförts på annat sätt. 
 

Kjell Bräster ajournerar mötet klockan 13.50 för att diskutera detta med Jan-Erik Nilsson, 
kassören Sigvard Eriksson och revisorn Inger Karlsson. 

 
Delegat 10, 11 och 15 lämnar mötet 13.50 

 
Mötet återupptas klockan 14.00 
Röstlängden justeras till 38 röstberättigade delegater. 

 
  Eftersom Västerbottens förslag inte påverkar resultat eller balans noterar Kjell Bräster att 

kassören har tagit till sig informationen och justerar konteringen i det aktuella exemplet. 
 
  Revisorernas berättelse föredras och godkänns av fullmäktige. 
  
  Resultat- och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna. 
  Fullmäktige beslutade enhälligt att balansera förlust SEK 4 089,65 i ny räkning. 
 
 
§ 11  Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående 

fullmäktigemöte givit till styrelsen   
 

Inga uppdrag fanns från 2012 års Goldenfullmäktige. 
 

 
§ 12  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

Revisorerna föreslår att klubbstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
Fullmäktige beslutar att bevilja klubbstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 
Beslutet var enhälligt. 
 

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

 Annika Thunfors ber om förtydligande av verksamhetsplanen gällande hur vi ska arbeta med 
FB- och samarbetet med Labradorklubben i deras arbete med ett apporteringstest. Annika 
Andersson informerar fullmäktige om de planer som finns. Gällande LRK:s apporteringstest är vi 
endast involverade med att hålla oss informerade om hur deras projekt fortskrider. 

 
  Annika Thunfors framför också synpunkt om att vi i framtiden, där det är möjligt ska uppmuntra 
  att använda vår egen vattendel som tillhör gamla funktionsbeskrivningen, eftersom FB-R inte har 
  någon vattenprövning. 
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  Skåne/Blekinge har fått med frågor från sitt årsmöte där medlemmar undrat hur styrelsen 
  arbetat med att sänka kostnader för styrelsemöten och medlemstidningen. Owe Rindstrand och 
  Anita Ohlson redovisar styrelsens resonemang och vilka åtgärder som redan har vidtagits. 
  
  Därefter fastställdes styrelsens förslag till rambudget för 2013. 
 
 

Klubbstyrelsens förslag till medlemsavgifter 2014 
GRK:s styrelse föreslår fullmäktige att besluta om nya medlemsavgifter för 2014 enligt följande: 

• Fullbetalande medlem 275 kr 
• Familjemedlem 100 kr 
• Utlandsboende medlem 350 kr 

Avgiften för uppfödare som skänker medlemskap ska vara oförändrad, 100 kr. 
 

Sektion Skåne/Blekinge yrkar bifall till styrelsens förslag, med tillägg att man yrkar oförändrad 
avgift för familjemedlem. 

 
Kjell Bräster genomför försöksvotering av styrelsens förslag mot förslaget från Skåne/Blekinge. 

 
Ordförande finner att styrelsens förslag har vunnit majoritet. Fullmäktige beslutar enligt 
klubbstyrelsens förslag. 

 
Resekostnadsersättning 

 
Klubbstyrelsen föreslår att oförändrade regler ska gälla för resekostnadsersättning till 
styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer, d.v.s. lägsta statliga 
norm f.n. 18:50 per mil, samt att inga traktamenten ska utgå. 

 
Fullmäktige beslutar enhälligt enligt klubbstyrelsens förslag. 
 

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

Pia Andersson representerade valberedningen som dessutom har bestått av Ingrid Lundqvist och 
Eddie Bergstrand. 

 
Ordförande 
Valberedningen föreslår: 
Owe Rindstrand, omval ett år 
Fullmäktige beslutar att välja Owe Rindstrand till ordförande för en tid av ett år. Beslutet var  
enhälligt. 

 
Vice ordförande 
Valberedningen föreslår: 
Anita Ohlson, omval två år 
Fullmäktige beslutar att välja Anita Ohlson till vice ordförande för en tid av ett år. Beslutet var 
enhälligt. 

  
Ordinarie ledamöter 
Valberedningen föreslår: 
Annika Andersson, omval två år 
Eva Arnell Ek, omval två år 
 
Fullmäktige beslutar att välj Annika Andersson, omval för en tid av två år och Eva Arnell Ek, 
omval  för en tid av två år. Beslutet var enhälligt. 
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Ledamöter som innehar mandat till 2014: 
Ingrid Grundström 
Janet Johansson 
Sigvard Eriksson 
 
Suppleanter 
Valberedningen föreslår: 
Lena Ohlsson, omval ett år 
Cathrin Möller, omval ett år 
 
Fullmäktige beslutar att välja Lena Ohlsson och Catrin Möller som suppleanter för en tid av ett år. 
Beslutet var enhälligt. 
 
Fullmäktige beslutar att suppleanterna ska tjänstgöra i följande ordning: 
Tjänstgöringsordning 1 – Lena Ohlsson 
Tjänstgöringsordning 2 – Cathrin Möller 

 
 
§ 15  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
 

Revisorer 
Valberedningen föreslår: 
Inger Karlsson, omval ett år 
Ingela Påsse van Reis, omval ett år 

 
Fullmäktige beslutar att välja: 
Inger Karlsson, omval för en tid av ett år 
Ingela Påsse van Reis, omval för en tid av ett år 

 
Beslutet var enhälligt. 

 
Revisorssuppleanter 
Valberedningen föreslår: 
Malin Danielsson, omval ett år 
Per Ekelund, nyval för en tid av ett år 

 
Fullmäktige beslutar att välja: 
Malin Danielsson, omval ett år 
Per Ekelund, nyval för en tid av ett år 

 
Beslutet var enhälligt. 
 

 
§ 16  Val av valberedning 
 

Ingrid Lundqvist innehar mandat ytterligare ett år.  
 

Fullmäktigedelegaterna nominerar Rolf Brorsson och Eva Sjölinder Hansson till ordinarie 
ledamöter i valberedningen. 

 
Fullmäktige beslutar välja Rolf Brorsson till ordinarie ledamot i valberedningen för en tid av 2 år, 
samt Eva Sjölinder Hansson till ordinarie ledamot i valberedningen för en tid av 1 år. Beslutet var 
enhälligt. 

 
Fullmäktigedelegaterna nominerar Gun Eriksson till suppleant i valberedningen. 

 
Fullmäktige beslutar välja Gun Eriksson till suppleant i valberedningen för en tid av 1 år. 
Beslutet var enhälligt. 
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§ 17  Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 - 16 
 

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

 
§ 18  Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal 

sektion eller enskild medlem anmälts till klubbstyrelsen för behandling av 
fullmäktigemötet 

 
Proposition angående Golden Retrieverklubbens fonder 
Golden Retrieverklubben har idag två fonder baserade på medlemmars gåvor. Den ena är en fond 
för forskning kring PRA, den andra en allmän fond för fysisk och mental hälsa. Forskningen på 
PRA har nu nått ett läge där behovet av särskilda forskningspengar på denna ögonsjukdom inte 
känns motiverat, eftersom forskare inte anser att man kan komma så mycket längre i dagsläget. 

 
Golden Retrieverklubbens styrelse föreslår fullmäktige besluta: 
- Att de båda fonderna slås samman till en fond med namnet Golden retrieverfonden, en fond 

för att främja både fysisk och mental hälsa hos golden retriever. De pengar som kommer in 
på fonden ska i fortsättningen kunna användas till projekt rörande såväl funktion som 
mentalitet och hälsa. Klubbstyrelsen förvaltar pengarna och fördelar dem efter aktuella 
behov. 
 
Statuter: 
Fondmedel ska användas för att befrämja fysisk och mental hälsa hos golden retriever. Medel 
kan sökas av enskild medlem, grupp av medlemmar samt GRK:s styrelse. Bidrag ska också 
kunna utdelas för anordnande av för hela medlemskåren väsentliga konferenser och 
utbildningsträffar. Medlen förvaltas av klubbstyrelsen. Stipendiemedlen redovisas i GRK:s 
bokslut. 

 
  Sektion Skåne/Blekinge yrkar bifall till propositionen med tillägg att ”specificering av sökta och 
  beviljade medel ska redovisas för medlemmarna”. 
  
  Fullmäktige beslutar enligt styrelsens förslag med tillägg av det yrkade tillägget från 

Skåne/Blekinge. 
 
 

Proposition angående valphänvisningens exteriöra krav 
När det nya bedömningssystemet på våra officiella utställningar infördes 2011, med 
prisvalörerna excellent, very good och good, beslutade Goldenfullmäktige att anpassa kraven för 
valphänvisning vad avser exteriör till det nya systemet med minst två very good vid officiell 
utställning. Detta i avvaktan på att se hur de nya prisvalörerna skulle fördela sig. 

 
73 procent av våra utställda hundar fick 2012 excellent på officiell utställning, vilket är ungefär 
lika många som fick förstapris med det gamla bedömningssystemet. Att vi nu har lägre exteriöra 
krav än tidigare stämmer illa med klubbens intentioner i RAS, där vi vill värna om att behålla 
rasens goda exteriör. Avelsdjuren bör därför hålla en högre exteriör nivå än genomsnittet. 

 
Golden retrieverklubbens styrelse föreslår fullmäktige besluta: 
- Att ändra kraven i valphänvisningsreglerna till att avelshundar vars kullar hänvisas ska ha 

minst två excellent och/eller förstapris från officiell utställning. 
 

Förslag till ny lydelse av valphänvisningsreglerna: 
 

Meritkrav på föräldradjuren: 
Minst två excellent och/eller förstapris på officiell utställning eller minst ett andrapris på officiellt 
jaktprov. 
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  Inlägg görs av Owe Rindstrand som redovisar klubbstyrelsens syn på frågan och kopplingen till 

vår målsättning i RAS, där vi långsiktigt måste sträva mot att upprätthålla den goda exteriör vi 
har i rasen. 

 
  Inlägg görs av Katrina Bäckström - Norrbotten, Pia Andersson - Östergötland/Södermanland och 

May Scherp Samuelsson - Dalarna/S Gävleborg om att vi bör se över valphänvisningsreglerna i 
sin helhet för att försäkra oss om att vi inte förlorar rasens jaktliga egenskaper och att 
ytterligheterna premieras.    

 
  Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet till klubbstyrelsen, som fick till uppdrag att göra 

en översyn av valphänvisningsreglerna i sin helhet och lägga ett nytt förslag till nästa fullmäktige.  
 
 
§ 19  Övriga frågor 
 

Motionerna till SSRK:s fullmäktige gicks igenom i syfte att ge klubbens delegater vägledning om 
hur våra medlemmar står i olika frågor. 

 
Några övriga frågor var inte anmälda till mötet 
 

 
§ 20  Mötets avslutande 
  

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

 
 
 
----------------------------------------------  ----------------------------------------------  
Kjell Bräster    Anita Ohlson 
Ordförande    Sekreterare  
 
 
 
----------------------------------------------  ---------------------------------------------- 
Maria Sjöberg    Eva Sjölinder Hansson   
Justerare    Justerare 
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FULLMÄKTIGEDELEGATER VID GOLDENFULLMÄKTIGE 17 MARS 2013   Bilaga 1 
 
 
 
TALARKORT NR 
 

 
NAMN 

 
SEKTION 

 
1 
2 
3 
 

 
Ingrid Andersson 
May Scherp Samuelsson 
Vakant 
 

 
Dalarna/S Gävleborg 

4 
5 
6 
7 

Eva Sjölinder Hansson 
Ann Benzon 
Marianne Magnusson 
Mia Skogström 
 

Göteborg/Bohuslän 

8 
9 

Margareta Elmelid 
Vakant 
 

Halland 

10 
11 

Stefan Fransson 
Carin Andersson 
 

Jämtland/Härjedalen 

12 
13 

Maria Sjöberg 
Tina Westerlund 
 

Medelpad/Hälsingland 

14 
15 

Katrina Bäckström 
Kati Sandberg 
 

Norrbotten 
 

16 
17 

Vakant 
Vakant 
 

Närke 

18 
19 
20 

Helena Lindqvist 
Johan Lång 
Lena Lång 
 

Skaraborg/Älvsborg 

21 
22 
23 
24 

Ingrid Lundkvist 
Anki Hovold 
Kristin Frölich 
Charlotta Danielson 
 

Skåne/Blekinge 

25 
26 
27 

Katrin Rosander 
Madeleine Runberg 
Emelie Nilsson 
 

Småland/Öland 

28 
29 
30 
31 
32 

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

Stockholm/Gotland 
 

33 
34 
35 

Richard Vaerlien 
Mariann Henriksson 
Vakant 

Uppland 
 
 
 

36 
37 
38 

Kristina Nieminen 
Sofie Olsson 
Kerstin Persson 
 

Värmland/N Dalsland 

39 
40 

Robert Bohman 
Janerik Nilsson 
 
 

Västerbotten 
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41 
42 
43 

Therese Bohman 
Ingegerd Eriksson 
Ann-Sofie Zetterljung 
 

Västmanland 

44 
45 

Lena Norberg 
Barbro Melander 
 

Ångermanland 

46 
47 
48 

Christina Raninen 
Birgitta Stenström 
Pia Andersson 
 

Östergötland/Södermanland 

 
 
 
Åhörare: 
 
Anna Carlfors-Tingstedt 
Inger Karlsson 
Jenny Persson 
Annika Thunfors 
Rolf Brorsson 
Birgitte Elmegaard-Klausen 
Martina Karlsson 
Anki Råbom 
Ann-Charlotte Säfström 
Kristina Wikner 
 
 


