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18) Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ledamöter till SSRK’s fullmäktige,
jämte suppleanter, samt beslut om suppleants tjänstgöringsordning, det år ordinarie fullmäktigemöte
ska hållas
19) Utseende av valberedning om tre personer varav en sammankallande
20) Nya stadgar för rasklubben
21) Behandling av frågor som senast den 1 november 2004 anmälts till
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Kontaktpersoner för sektionerna
Anette Hellgren - Stockholm, Södermanland
Ing-Marie Röstlund - Göteborg, Bohuslän/Trestad/Dalsland
Gunilla Wedeen - Östergötland, Dalarna
Christina Svensson - Norrbotten, Västerbotten
Helena Hellström - Västmanland, Värmland
Annika Thunfors - Medelpad, Skaraborg
Agnetha Hammarstedt - Örnsköldsvik, Jämtland/Härjedalen
Lars Johnsson - Gästrikland, Uppland
Marie Ullatti - Småland, Halland, Skåne

Medlemsantal
Den 31 december 2004 uppgick medlemsantalet till 5807, där av familjemedlemmar 456,
valpköpare 740 och hedersmedlemmar var sex till antalet.

Ekonomi
Bokslut med resultat- och balansräkning lämnas i särskild redogörelse vid klubbmötet.

Sammanträden
Ordinarie klubbmöte hölls i Stockholm 2004-03-07. Under verksamhetsåret 2004 har styrelsen
avhållit sju protokollförda sammanträden inklusive det konstituerande mötet.

Sektionerna
En viktig och betydande del av klubbens verksamhet sker i klubbens nitton sektioner. De
arbetar självständigt och redovisar sin verksamhet inför respektive sektions årsmöte. Under året
har glädjande nog initiativ tagits till att bilda ännu en sektion i Närke.
Representanter från samtliga sektioner inbjöds helgen den 6 – 7 mars till sektionsdagar i anslutning till klubbmötet. Frågor kring ekonomi, hälsa, jakt, exteriör, mentalitet och information
togs upp till diskussion. Under förmiddagen den 7 mars inbjöds även övriga medlemmar att
närvara vid en presentation av föreslagen avelsstrategi för golden retriever.
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Allmänt
Under 2004 har klubben fått ny avelsansvarig, informationsansvarig, utbildningsansvarig och
vice jaktansvarig. Förverkligandet av avelsstrategin har tagit mycket resurser i anspråk och
mycket arbete har lagts ner på att förbättra både extern och intern information.
En viktig del av klubbens verksamhet sker i och med stöd av klubbens sektioner. Under året
fattades beslut om att på försök införa ett aktivitetsbidrag om 1 500 kronor per sektion att
utbetalas från och med år 2005 – 2007 för att underlätta sektionernas arbete.
Samtliga sektioner har under året erbjudits möjlighet att genom klubbens försorg utbilda en
kursledare i syfte att denne i första hand ska kunna erbjuda valp-/unghundskurser i sektionens
egen regi. Tolv sektioner anmälde intresse och sammanlagt nitton kursledare utbildades.
Arbetet med att utvärdera och utveckla MH och funktionsbeskrivningar fortsätter. Utbildning
kring mentalitet, MH och funktionsbeskrivning fortskrider och antalet mental- och funktionsbeskrivna golden retrievers ökar i rask takt. Tillgången på egna funktionärer inom klubben har
också ökat och samarbetet med andra rasklubbar har fortsatt. Ett starkt intresse har visats från
andra länder bland annat Danmark och Finland som vill ta del av våra erfarenheter kring
mental- och funktionsbeskrivningar.
Fler hundar har gått till pris på jaktprov än tidigare, men något färre har erhållit första pris. Ett
flertal utbildningar har erbjudits på det jaktliga området. Samarbetet med framför allt England
har fortsatt och som ett resultat av detta genomfördes elitklassen på Goldenspecialen 2004 som
ett working test med domare från England.
En arbetsgrupp har bildats med uppdrag att planera Goldenklubbens del i SSRK:s konferens
för exteriördomare som ska äga rum hösten 2005. Exteriöransvarig Marie Ulatti är sammankallande i denna grupp och till gruppen har knutits en referensgrupp bestående av domare som
känner rasen väl.
Stadgerevision har skett och förslag till nya stadgar kommer att överlämnas till klubbmötet
2005. Vi har även tagit del av förslag till typstadgar gällande aktivitetssektioner i SSRK:s
organisation och besvarat en remiss från SSRK angående detta. Ordföranden har deltagit vid
två tillfällen i diskussioner kring SSRKs nuvarande och framtida organisation och i maj
lämnades en motion till SSRK gällande ändrad beräkning av rasklubbarnas mandat i
fullmäktige.

Vårt arbete med RAS/Avelspolicy för golden retriever har fått positiv uppmärksamhet
från flera håll vilket bland annat resulterat i att Goldenklubben presenterat
arbetsprocessen och innehållet i RAS på konferens arrangerad av SKK samt i
”hundkursen” på SLU mm.
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Ras/avelspolicy
RAS/Avelspolicy för golden retriever fastställdes av klubbmötet 2004 varför föreslagen
avelsstrategi därmed började gälla. Avelspolicygruppen upplöstes i och med detta och arbetet
med att genomföra aktiviteterna i avelsstrategin påbörjades.
Bland de övergripande åtgärderna i avelsstrategin ingår uppdraget att ta fram en videofilm som
beskriver rasen. Detta arbete har påbörjats och Gunela Asp har av informationsansvarig Anette
Hellgren delegerats att samarbeta med anlitad filmfotograf.
Ett frågeformulär, som stöd för utvärdering av avelsdjur, har tagits fram och en revidering av
uppfödarutbildningen gjorts.
Några aktivitetssektioner har inbjudit medlemmar till gemensamma ögonlysningstillfällen och
detta skedde även i samband med Goldenspecialen. För att uppmuntra ägare till äldre hundar
subventionerar klubbstyrelsen sedan halvårsskiftet en del kostnader i samband med ögonlysning av hundar äldre än fem år. Övriga insatser med anledning av avelsstrategin redovisas
under respektive punkt nedan.

Avel

PRA
Under året har arbetet med att hitta PRA genen pågått mycket intensivt. Vi har återigen fått
kontakt med laboratoriet i England, dit vi tidigare har skickat många blodprover från våra PRA
hundar och deras släktingar. Sedan april 2004 har vi ett mycket välfungerande samarbete med
forskarna vid detta laboratorium. Vi har samlat in ytterligare en del prover under året och dessa
har också skickats till England, tillsammans med stamtavlor och översatta ögonlysningsprotokoll på samtliga hundar.
Vi har under hösten fått en förnyad kontakt med laboratoriet vid Cornell universitetet med en
förfrågan om att få ta del av våra prover.
Dessa båda forskningslaboratorier är numera sammanförda när det gäller arbetet med våra
prover och förhoppningsvis kan man komma fram till ett resultat. När är ju ingen som vet.
Under tiden försöker vi genom olika åtgärder uppnå målet i RAS för antalet ögonlysta hundar
vilket är 4 000 ögonlysta hundar över fem år före år 2009. Inom klubben har man arrangerat
ögonlysningstillfällen och klubben erbjuder att stå för kostnader överstigande 300 kronor för
dessa hundar. Intresset har tyvärr inte varit särskilt stort hittills.

Sensorisk neuropati
Under året har de hundar som drabbats av sensorisk neuropati redovisats på hemsidan. Forskning
pågår intensivt genom Karin Hultin Jäderlund försorg och en del intressanta medicinska
framsteg görs. Karin har skrivit artiklar som publicerats i Svensk Veterinärtidning och även på
vår egen hemsida. Karin har också varit i Edinborough på en europeisk veterinär-neurologisk
kongress där hon har presenterat problematiken kring sensorisk neuropati på golden retriever
för sina kollegor i andra länder.
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Karin samarbetar också med en kollega i Edinborough gällande denna sjukdom. När det gäller
arvbarheten har man under hösten 2004 börjat titta på detta vid SLU. Ett fåtal nya fall har
rapporterats under 2004.

Uppfödarutbildningen
Avelskommittén har under året omarbetat uppfödarutbildningen och den nya versionen finns
nu klar i sektionshandboken på hemsidan.

Höftledsröntgen
Avelskommittén har under året deltagit i diskussioner rörande sederingsrutiner vid höftledsröntgen. Några andra nyheter än att en redovisning av givet medel vid undersökningen skall
finnas med på HD-blanketten har inte kommit. Vi följer också med intresse utredningen
angående avelsindex gällande HD/AD i Sverige.

Utbildning/konferenser
Annika Andersson och Ing-Marie Röstlund deltog under april i en två dagars kurs med
inriktning på genteknik, genetik och avel i Göteborg. Föreläsare var bl.a. dr. Jeff Sampson, från
The Kennel Club Organisation i U.K. Lennart Swensson och Christer Nälser.
Anette Hellgren och Annika Thunfors deltog i SKKs avelskonferens i september.

PNP (progressiv nefropati)
Avelskommittén har varit i kontakt med Astrid Hoppe, SLU angående PNP och tillsammans
med henne kommit fram till att det föreligger behov av en kartläggning inom vår ras gällande
PNP. Avelskommittén har därför föreslagit en central registrering hos SKK av PNP för golden
retriever.

Valphänvisningen
Diskussioner angående valphänvisningens påverkan på aveln har under året pågått inom
styrelsen. Eventuella ändringar i reglerna för valphänvisning enligt RAS har diskuterats, men
beroende på praktiska omöjligheter inte kunnat genomföras.

Enkät
Under året har en enkät till ägare av ettåriga golden utarbetats. Den finns på klubbens hemsida
under avel. I denna enkät påminns även nyblivna goldenägare om att röntga höfter och
armbågar på sina hundar.

Avelsutvärdering
Ett redskap för att lättare kunna utvärdera sitt avelsresultat (både hane och tik) har tagits fram
och finns på hemsidan.

Skötselråd för golden retriever
Anette Hellgren har med hjälp av Maria Brandberg (djursjukvårdare) utarbetat skötselråd för
golden retriever. Dessa kommer att publiceras i Golden Nytt nr 2/2005.
Avelskommittén har också genom e-mail, telefon och direkt kontakt besvarat och diskuterat
många frågor från medlemmarna under året.
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Exteriör

Utställningar
Under 2004 har 22 Open Shows arrangerats. På utställningarna har 28 olika domare dömt. Av
dessa var två från Finland och två från Holland.
Årets Club Show arrangerades den 27 November i Styringe stall i Halmstad av Hallandsektion.
Till utställningen var 98 tikar och 78 hanar anmälda, varav 27 hanvalpar och 27 tikvalpar. Dessa
dömdes av Per Iversen och Karin Eriksson.
BIR
Cert
BIM & Cert
BIR valp
BIM valp

Su(u)ch Inassicas Dandelion, ägd av Britt-Marie Johansson, Höganäs
Floprym Scolari, ägd av Helena Hagborg, Skene
Inassicas Wild Tulip, ägd av Gunn-Britt Klingberg, Ängelholm
Festivals Tiger Trick, ägd av Tina Angrell, Galtås
Cheer´s Wild Thunder, ägd av Eva Jönsson, Ödsmål

Utbildning
Kursmaterial till exteriörkurs steg 1-3 är färdigställt.

Exteriördomarkonferens
Under året inleddes det förberedande arbetet inför exteriördomarkonferens för retriever i
september 2005. En arbetsgrupp tillsattes och en referensgrupp bestående av exteriördomare
och rasspecialister utsågs.

Jakt
Under maj hölls en mycket uppskattad jakttränings kurs med två engelska jaktprovsdomare
och en mycket duktig tränare och handler från Tyskland. Kursledare den här gången var Steve
och Anne Crookes från England samt Gunda Muel från Tyskland, samtliga välrenommerade
hundtränare och kursledare i sina hemländer.
Intresset för kursen var tyvärr inte så stort den här gången, varför såväl labrador- som flatägare
fick möjlighet att utnyttja de platser som blev över. De som deltog fick dock på bästa sätt
möjligheter att förkovra sig i hundträningens ädla konst.
Under maj anordnades också ett working test i Almunge. En prova på möjlighet inför årets
Goldenspecial. Intresset var även här mycket svalt och deltagarantalet utökades med andra
raser för att tävlingen över huvudtaget skulle kunna genomföras. Domare var Karin Thunander
och Ingemar Borelius.
Vid årets Goldenspecial arrangerades elitklassen som ett working test. Dömde gjorde våra kära
engelska vänner från 2003 års jaktträningskurs Phil och Anna Wagland, samt Gordon och
Jennifer Hay. För de som ville prova på arrangerades också working test i öppen klass och i
unghundklass/nybörjarklass.
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Här var det roligt att se hur många som visade intresse och ville prova på. Jag tror dessutom de
allra flesta efteråt tyckte att det var en rolig tävlingsform och att de hade fått en fair och inte allt
för hård bedömning av gjorda prestationer. Goldenmästare blev Pickups Iris, ägare Fredrik
Hultman.
I oktober hölls en träningsdag under en rapphönsjakt, med sikte på att få fler golden retriever
att starta på SSRKs A-prov. Sex golden deltog på kursen tillsammans med lika många
labradorer. Träningsdagen var allra först planerad som ett officiellt A-prov, men gick inte att
genomföra då SSRKs huvudstyrelse tolkade jaktprovsreglerna så att en rasklubb inte hade rätt
att ha ett rasmästerskap som officiellt A-prov.
Flera golden retriever (14st) har under året startat på A-prov och det bästa resultatet har
uppnåtts av Stefan Erikssons duktiga hane SJ(j)CH Doubleuse You Only Live Twice, som på
Sundsta säteri erhöll 1a pris med ck i elitklass.
För klubbens aktiva funktionsbeskrivare arrangerades en utbildningshelg med temat "Varför
gör hunden så?". Helgen var kostnadsfri och syftet var att höja kompetensen hos våra
beskrivare. Tyvärr hoppade många av i sista stund och till slut var det bara nio deltagare från
Goldenklubben. En del av de tomma platserna kunde dock fyllas med deltagare från
Tollarklubben. Under helgen tittade vi på labbar, golden, tollare, flattar och curlys i olika
problemlösnings- och apporteringssituationer. Mycket lärorikt för de som var där!

Vid utgången av 2004 hade ca 1 100 unga golden retrievers funktionsbeskrivits. I
skrivande stund pågår sammanställning av resultaten. De kommer att publiceras såväl
på hemsidan som i Golden Nytt.
I centrala JUM-gruppen har samarbetet med Tollarklubben kring funktionsbeskrivningen flutit på
väl. Under 2004 har ett av gruppens projekt varit att lägga upp en gemensam webbplats innehållande lösenordsskyddad intern information till våra beskrivare och testledare. Där finns allt
utbildningsmaterial och alla anvisningar tillgängliga för nedladdning. Där finns också möjlighet
att diskutera och ställa frågor. När detta skrivs läggs sista handen vid startsidan och den
externa information som finns där, tanken är att där kort informera om funktionsbeskrivningen,
JUM samt Tollarklubbens och Goldenklubbens samarbete, adressen är www.jum.se och
lösenord kommer att skickas ut under februari 2005.

Flera sektioner har under året arrangerat inofficiella jaktprov med gott resultat. Tyvärr
är det dock fortfarande långt i från alla sektioner som arrangerar jaktprov, working test
eller funktionsbeskrivningar, varför en uppryckning är önskvärd!
Golden retrievern har under året haft fina framgångar på SSRKs vanliga jaktprov (B-prov).
Prisbilden är relativt oförändrad från förra året. Fler hundar till pris 66,7% jämfört med 63%
2003, vilket är glädjande, men samtidigt färre hundar till första pris (16,9% 2004 - 19% 2003) .
Antalet hundar som kommit till start har under året varit 229 stycken en siffra som borde kunna
bli väsentligt högre, med tanke på rasens stora numerär.
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Det internationella samarbetet med England, har bland annat inneburit att klubbens
jaktansvarig blivit inbjuden och dömt två novice stake i England arrangerade av engelska
golden retrieverklubbar.

Mentalitet
Under 2004 har arbetet med mentalbeskrivningar och utbildning av funktionärer tagit fart i
sektionerna. Hälften av sektionerna har anordnat mentalbeskrivningar. En handfull sektioner
har också utbildat egna funktionärer. Om denna trend håller i sig, kommer målen i RAS
beträffande antalet mentalbeskrivna hundar uppnås utan problem.
Tyvärr har vi bara halvårsresultatet för 2004, då fanns 194 beskrivna hundar inlagda i SKKs
databas. Troligtvis tillkommer nästan lika många hundar, när vi får helårsresultatet. Som jämförelse
var resultatet för 2002, 208 hundar och 2003 var det 262 hundar som beskrevs.
Under året har mentalitetssidorna på hemsidan omarbetats och uppdaterats. Ett av numren i
Golden Nytt fokuserade mentalitet ur olika aspekter. Mentalitet är också ett återkommande
inslag i klubbens tidning.

Ett mål inom RAS är att öka kunskapen om mentalitet hos våra medlemmar.
Det är viktigt att så många som möjligt av våra funktionärer åtminstone har genomgått
Allmän mentalkunskap, M1. För att uppfylla detta, gavs deltagarna under både
kursledarutbildningen och funktionsbeskrivarträffen motsvarande kunskaper som i
Allmän mentalkunskap M1.

Kursledarutbildning
Under två helger, 8-9/5 och 18-19/9, samlades 17 stycken blivande kursledare på Norr-Malma
för att genomföra sin utbildning. Det var en stor satsning från klubbens sida att genomföra
något liknande och det har naturligtvis förenats med stora kostnader. I gengäld har vi nu fått
ut duktiga kursledare till sektionerna som kan möta upp det stora behov som finns av att hålla
bra valpkurser, ämnade speciellt för golden retriever.
För det är just kursledare som är ”titeln” deltagarna fått, och inte instruktörer. Det är via SSRK
man kan bli diplomerad och certifierad instruktör.

De nya kursledarna är följande personer:
Anders Segerlund ,Norrbotten
Anna-Lena Östlund, Västerbotten
Birgitta Halin, Stockholm
Marie Gustavsson, Gästrikland
Mikael Nilsson, Västmanland
Madeleine Flodin, Södermanland
Ulla Andersson, Dalarna
Ulla Myrskog, Uppland
Krister Holst, Skåne

Christina Svensson, Norrbotten
Linda Hedberg, Västerbotten
Jaana Raivio, Stockholm
Eva Boethius, Gästrikland
Bo Jonsson, Västmanland
Anna Barlind, Göteborg
Stig-Arne Carlsson, Skaraborg
Maria Skoog, Örebro
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Information
En ny kommitté har bildats, Informationskommittén med målet att utveckla och förbättra
informationen till Goldenklubbens medlemmar.
Informationskommittén träffas vår och höst för att; planera, formulera, analysera, kanalisera
och utvärdera Goldenklubbens information.
Informationskommittén består f.n. av Helena Hellström, ansvarig utgivare Golden Nytt, Helene
Strömbom, redaktör för Golden Nytt, Annika Andersson, informationsansvarig för Avel, LiMaria Carlsson, webbmaster, samt Anette Hellgren, informationsansvarig och sammankallande.

Prioriterade områden under 2004
-

Förändra omvärldens syn på vår ras från ”soffpotatis” till en ”aktiv hund”.

-

Ta reda på vad våra medlemmar tycker om vårt sätt att informera och med utgångspunkt
från det ständigt förbättra Goldenklubbens information.

-

Se över innehåll och layout på hemsidan.

-

Se över Golden Nytts innehåll och layout.

-

Se över och uppdatera befintliga trycksaker.

Vi vill visa upp vår ras som en aktiv hund och försöka ändra på massmedias syn på
golden retrievern som en dekorationshund. Ett sätt att nå ut med att golden är en aktiv
hund med mycket energi är att bl.a. vid bildval både till Golden Nytt och till hemsidan i
första hand välja bilder på hundar som är aktiva och gör något, vad som helst bara inte
sitter och är gulliga, även om hundarna är det också.
I september 2004 sändes ett frågeformulär ut till samtliga sektioner. Syftet med denna var att ta
reda på vad sektionerna tycker om Goldenklubbens information i Golden Nytt, på hemsida och
i sektionernas nyhetsbrev. Vi fick både kritik och beröm men framförallt fick vi massor med bra
och viktiga synpunkter på hur vi kan förbättra informationen. Många är redan genomförda och
andra arbetar vi vidare med.

Nyhetsbrev
Under året som gått har ett nyhetsbrev gått ut till sektionerna efter varje styrelsemöte. Syftet
med nyhetsbrevet är att sektionerna så snabbt som möjligt ska få information om frågor som
tagits upp och som berör sektionernas verksamhet.

Grafisk profil och informationspolicy
För alla som arbetar i sektionerna med trycksaker och annat har en grafisk profil har tagits fram.
Den finns på hemsidan under Sektionshandboken.
Informationspolicyn är uppdaterad och finns också i Sektionshandboken.
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Hemsidan
En ny webbpolicy har arbetats fram och publicerats på hemsidan.
Ett omfattande arbete har skett med att förbättra och förnya klubbens hemsida både med layout
och innehåll.
Under året som gått har det tillkommit nya sidor, tex sensorisk neuropati, Ras/Avelspolicy,
Ungdomssidan, annonssida Kurser.
Mentalitet/funktions-sidorna är uppdaterade.
Sektionshandboken har fått ett antal nya sidor och justeringar är gjorda.
Det har också försvunnit några sidor; JUM-sidorna har nu delats upp och kan nu ses under
Avel och Jaktsidorna. Även Duktiga golden har tagits bort.
Valphänvisningens sidor har numera även länkar till uppfödarens hemsida.

30 års jubileum
Golden retrieverklubben firade 30-års jubileum. Detta uppmärksammades bl.a. i Golden Nytt
och på Goldenspecialen på Härjarö i somras. En rubrik som heter ”Historik 30 år” finns på
hemsidan.

Antal besökare i medeltal per dag var 651 stycken per den 5 jan 2005. Före den 18 maj
2004 hade hemsidan haft 726 032 besökare. Från den 18 maj 2004, då ny räknare
skaffades, har hemsidan haft totalt 145 894 besökare fram t.o.m. 05-01-05.

Diverse information
Ett nytt samarbetsavtal har träffats med Agria.
Samarbetsavtalet med Royal Canin fortsätter som tidigare.
I september var golden retrievern med som rasspecial i tidningen Hundsport. Tyvärr fick vi
som rasklubb inte vara med och komma med synpunkter på texten vilket hade varit önskvärt
då det förekom en del fel i denna. I samband med artikeln om vår ras hade Goldenklubben en
halvsidesannons med information om klubben och dess verksamhet.
I december anordnade SKK Stora Stockholm sin hundmässa med allt från utställningar till
lydnadstävlingar, agility och mycket annat.
Västmanlandssektionen anordnade med stöd av Stockholmssektionen en mycket fin rasmonter
där engagerade medlemmar och hundar stod och informerade om vår ras under två hela dagar.
Jag vill rikta ett stort tack till alla inblandade för en professionellt arrangerad rasmonter.
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Golden Nytt
Under år 2004 har Golden Nytt utkommit med fyra ordinarie nummer samt en årstidning (GN
2/04). Nummer två innehöll bland annat en sammanställning över resultat i bild och text över
föregående år.
Redaktionskommittén arbetar för att klubbtidningen Golden Nytt ska ha ett brett innehåll som
väl beskriver klubbens verksamhet. Vid val av material tas stor hänsyn till att innehållet ska
intressera så många av GRKs medlemmar som möjligt.
Golden Nytt har fått en ungdomsredaktör, Fanny Hellström, som i första hand ska skriva för
och om ungdomar med hundintresse.

Vi har börjat med att införa ett tema i varje tidning. Teman som har behandlats under
året är; PRA, mentalitet och en lydig hund. Teman som är på förslag till i kommande
nummer är jakt/apportering, goldens exteriör och funktion samt golden som brukshund.
Till och från har det hettat till på insändarsidorna under året som gått. Golden Nytt är
medlemmarnas tidning och där ska vi kunna debattera både det ena och det andra och hålla
högt till tak. Den dagen ingen regerar på vad vi skriver eller vad som händer i goldenvärlden
då har vi anledning till att oroa oss – men så är inte fallet ännu och det tackar vi för.
Stort tack även till alla de skribenter som med stort engagemang har bidragit med material i
form av artiklar, reportage, intervjuer m.m. Utan er blev det inte mycket till tidning.

Valphänvisningen
Under året har klubbens valphänvisare förmedlat sammanlagt 199 kullar vilket motsvarar ca 47
procent av det totala antalet registrerade golden retrievervalpar. 33 hundar anmäldes till listan
för omplacering och även detta år var merparten av dessa hundar hanhundar.
Efterfrågan på valpar var under detta år synnerligen ojämn. Valphänvisarna hade under våren
många samtal med valpspekulanter och tillgången på valpar motsvarade då ej den stora
efterfrågan som fanns.
Dock förändrades situationen markant från och med juli månad. Efter halvårsskiftet hörde
ytterst få människor av sig till valphänvisarna och många uppfödare satt kvar med osålda
valpar under lång tid. En del av dessa valpar fördes så småningom över till omplaceringslistan.

Många samtal med valpspekulanterna har under de senaste åren förändrats till sin
karaktär. Numera vill många valpspekulanter även ha hjälp med att tolka de uppgifter
som finns att tillgå via klubbens hemsida.
Detta kan tyda på att valpspekulanterna blivit allt mer medvetna om att göra ett selektivt urval
för att på bästa sätt få en valp som motsvarar deras förväntningar. Detta tyder på att vår service
till valpspekulanterna synes ge positiva effekter
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Goldenspecialen 2004
Även detta år genomfördes en välarrangerad Goldenspecial på Härjarö. Som arrangör stod
Stockholmssektionen, som lagt ner mycket arbete på att det skulle fungera på ett bra sätt. De
hade varit mycket kreativa och drog in en hel del medel till klubbens forskningsfond genom att
bland annat sälja numrerade kepsar med goldenmotiv som samtidigt gjorde att köparen var
med i ett lotteri. Tillfälle fanns att exteriörbeskriva hunden och även att ögonlysa den.
Arrangemanget drog även detta år besökare från andra länder och det var mycket nära att årets
Goldenmästare skulle bli en hund hemmahörande i Holland! Efter söndagens rafflande final
fick vi dock slutligen se ännu en svensk Goldenmästare: Pickups Iris, ägd av Fredrik Hultman.
Elitklassen genomfördes som ett working test med inbjudna engelska domare. Poängen från
working testet omsattes till kvalitetspris så att även dessa hundar kunde tävla om Dual
Purposepriset. Unghund/nybörjare samt öppenklasshundar erbjöds möjlighet att prova på
working test, vilket flera tog tillfället i akt att göra! Även ett par hundar som inte var anmälda
till jaktproven passade på att prova på working test!
Jaktprovets bästa unghund blev Vassruggens Loke Jojkkapojken, ägare Rolf Nordlund och som
bästa nybörjarhund utsågs Wood and Water Bumerang Billan, ägare Carolina Mylläri och
Kristimna Karlsson. Bästa öppenklasshund blev Aim High Flying Bitch, ägare Johan Fogelberg
och veteranklassen vanns av LPI SJCh SAgCh SVCh SLCh Rockdoves Timekeeper of Big Ben,
ägare Bengt-Göran Landin.
Ett trevligt inslag var att Stockholmssektionen sett till att vi detta år hade domare som dömde
både jaktprov och utställning: Agneta Gudmundson, Lena Widebeck och Bengt Källman. De
hade sammanlagt 219 hundar anmälda till utställningen och som slutsegrare fick vi se
hanhunden Goldteam U-Two, ägare Ing-Marie och Tord Röstlund och Maria Brandberg som
BIS med Gilda´s Kissing Cousin, ägare Lena Stenius som BIS-2.
Valp BIS:et gick till hanvalpen Dainty´s Fear Factor, ägare Eva och Filip Johnsson och BIS 2 valp
blev Goldenlines Chance on Me, ägare Eva och Filip Johnsson. Dual Purposepriset erövrades av
Respons Eminenta Estet-ten ägare Maud och Janne Törnblom.

Utmärkelser
Breeder´s Crown – Marianne Bimer Olofsson
Ungdomsresestipendium – Jenny Widebeck

Troféer
Årets uppfödare – Anette Strand, kennel Floprym
Goldentrofé hane – Snärjets Billy-Flipp, ägd av Monika Blohm
Goldentrofé tik – Pickup´s Nike, ägd av Jan och Eva Eriksson
Årets viltspårhund – Vassruggens Meglin Gjord, ägd av Hasse Bergqvist
Iron Coin – Kennel Dewmist, Henric Fryckstrand
Stenbury Trophy – Multich Tottelina Observer, ägd av Kjell Nielsen och Jennie Andersson
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Slutord
En betydande del av arbetet under detta år har präglats av att genomföra olika aktiviteter vilka
har sitt ursprung i RAS/Avelspolicy för golden retriever. Allt fler har involverats i klubbens
arbete och tack vare alla som lägger ner så mycket tid och energi för att på att på sin fritid jobba
för klubben har vi även detta år sett en fortsatt positiv utveckling.
Några arbetar i tysthet år ut och år in utan annan ersättning än vetskapen om att arbetet
behöver göras. Vi hoppas att ni vet att utan er vore vi ingenting!
Delaktighet, ”högt i tak” och en fortsatt stor bredd i de aktiviteter som erbjuds i klubbens regi är
viktiga förutsättningar för att nya medlemmar ska känna sig hemma och välja att stanna kvar i
vår klubb.

Alla ni som möter nya goldenägare i våra aktivitetssektioner – ni är jätteviktiga! Tack
vare er kommer vi att kunna fortsätta att hitta eldsjälar som är villiga att ställa upp för
att jobba med klubben – för rasens bästa. Därför vill vi tacka er alla för att ni satsar så
mycket tid och energi på vår klubb!

Annika Thunfors

Lars Johnsson

Agnetha Hammarstedt

Ordförande

Jaktansvarig/Vice ordförande

Kassör

Helena Hellström

Ing-Marie Röstlund

Anette Hellgren

Sekreterare

Avelsansvarig

Informationsansvarig

Marie Ullatti

Christina Svensson

GunillaWedeen

Exteröransvarig

Utbildningsansvarig

Biträdande jaktansvarig
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN
Balansräkning
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar 1
Kassa
Summa Omsättningstillgångar 1
Postgiro, Medlemsavgifter 836 11 72-3
Postgiro, Norge 0805-1966563
Postgiro, Danmark 611-9956
Postgiro, Finland 800051-1094060
Postgiro, Valphänvisning 413 05 45-9
NB GRK:s Forskningsstipendium
NB PRA-Forskning
Kundfordringar, Annonser
Osäkra fordringar
Interima fordringar
Förskott - Materialförvaltare
Förskott - Sektioner
Summa Omsättningstillgångar 1

2004-12-31

1 167,00
68 249,18
454 129,08
11 539,39
9 269,10
10 500,60
7 982,55
83 197,28
52 192,75
65 818,00
8 490,00
1 579,00
774 113,93

611,50
88 381,88
445 045,84
2 978,42
2 255,63
2 100,70
4 960,55
88 885,91
32 005,79
70 286,00
1 625,00
23 061,00
5 644,00
2 500,00
770 342,22

Omsättningstillgångar 2
Varulager - Varor/GRK-Artiklar
Varulager - Valpbroschyrer
Varulager - Priser
Varulager - Rosetter
Varulager - Raskompendium
Varulager- Stamtavlebok 2000
Summa Omsättningstillgångar 2

48 315,00
17 714,00
8 905,00
32 129,00
23 580,00
117 270,00
247 913,00

58 607,00
24 967,00
7 635,00
18 253,00
25 200,00
120 510,00
255 172,00

1 022 026,93

1 025 514,22

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
SKULDER
Kortfristiga skulder
Deposiotion - Club Show
Interima skulder
PRA-Forskning
GRK:s Forskningsstipendium
Summa Kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER
EGET KAPITAL
Balanserad Vinst/Förlust
Föregående Års Vinst/Förlust
Årets Resultat
Summa Eget Kapital
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Umeå 2005-02-04
Agnetha Hammarstedt/Kassör

2003-12-31

-

5 000,00
167 921,20
65 147,75
83 197,28
321 266,23
321 266,23

-

-

762 759,18
74 358,76
12 360,28
700 760,70
1 022 026,93

-

-

-

213 967,10
34 260,79
88 885,91
337 113,80
337 113,80

718 407,41
44 351,77
74 358,76
688 400,42
1 025 514,22

GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN
Resultaträkning 2004-01-01 - 2004-12-31
Kostnadsställe
Intäkter
Medlemsavgifter
Golden Nytt Nr 1
Golden Nytt Nr 2/Årstidning
Golden Nytt Nr 3
Golden Nytt Nr 4
Golden Nytt Nr 5
Valphänvisning
Web-sida/Internet
Avelskommitté
Aktiviteter
Varor, GRK-Artiklar
Priser/Rosetter
Avelspolicy
Sektionsdagar
Goldenkonferensen
Jakt/JUM
Administation/Styrelsen
Summa Intäkter

2004

2003

983 925,00
34 600,00
102 650,00
41 150,00
40 050,00
61 400,00
57 250,00
35 500,00
92 760,00
117 092,00
68 935,00
15 615,00
23 425,00
28 700,00
1 703 052,00

913 327,00
36 940,00
82 695,00
27 540,00
40 740,00
76 425,00
52 200,00
24 300,00
134 790,00
69 600,50
33 950,00
31 016,00
65 861,00
124 615,50
1 714 000,00

Kostnader
Medlemsavgifter
Golden Nytt Nr 1
Golden Nytt Nr 2/Årstidning
Golden Nytt Nr 3
Golden Nytt Nr 4
Golden Nytt Nr 5
Valphänvisning
Web-sida/Internet
Avelskommitté
Aktiviteter
Varor, GRK-Artiklar
Priser/Rosetter
Avelspolicy
Sektionsdagar
Goldenkonferensen
Jakt/JUM
Administration/Styrelsen
SUMMA KOSTNADER

144 544,43
116 271,00
210 185,00
126 327,00
119 847,00
146 085,00
39 477,00
48 363,51
6 446,00
195 896,30
77 339,68
71 351,00
10 349,00
131 475,25
53 454,39
187 122,12
1 684 533,68

147 683,72
104 372,00
159 770,00
123 357,00
126 968,00
184 422,00
42 202,75
27 938,90
22 249,00
79 246,65
58 397,00
31 511,00
125 131,00
123 784,00
159 288,45
238 610,00
1 754 931,47

RESULTAT
Värdeförändring - Varulager
Värdeförändring - Varulager GRK-Artiklar
Värdeförändring - Varulager Priser
Värdeförändring - Varulager Rosetter/Kritiker/jaktprovsbl.
Värdeförändring - Varulager Raskompendium
Värdeförändring - Varulager Valpbroschyrer
Värdeförändring - Varulager Stamtavlebok 2000
Summa Värdeförändring
Finansiella Intäkter
Ränteintäkter
Valutakursvinster
Summa Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Valutakursförluster
Summa Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella intäkter o kostnader
ÅRETS RESULTAT
Umeå 2005-02-04
Agnetha Hammarstedt/Kassör

-

-

18 518,32

-

40 931,47

10 292,00
1 270,00
13 876,00
1 620,00
7 253,00
3 240,00
7 259,00

-

11 330,00
1 102,00
7 585,00
4 950,00
6 999,00
1 800,00
33 766,00

76,00
1 024,96
1 100,96
-

12 360,28

788,38
1 759,64
2 548,02
-

2 209,31
2 209,31

-

74 358,76

GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN
Sammanställning kostnader/intäkter 2004-01-01 - 2004-12-31

Intäkter

Kostnader

Resultat

Budgeterat

Utfall 2004

Resultat 2004

Medlemsavgifter

983 925,00

144 544,43

Golden Nytt Nr 1

34 600,00

116 271,00

-

81 671,00

-

73 185,00

102 650,00

210 185,00

-

107 535,00

-

67 885,00

Golden Nytt Nr 3

41 150,00

126 327,00

-

85 177,00

-

85 985,00

Golden Nytt Nr 4

40 050,00

119 847,00

-

79 797,00

-

77 985,00

Golden Nytt Nr 5

61 400,00

146 085,00

-

84 685,00

-

64 385,00

Valphänvisning

57 250,00

39 477,00

Web-sida/Internet

35 500,00

48 363,51

-

12 863,51

-

12 000,00

6 446,00

-

6 446,00

-

21 900,00

92 760,00

195 896,30

-

103 136,30

-

122 500,00

117 092,00

77 339,68

Priser/Rosetter

68 935,00

71 351,00

Avelspolicy

15 615,00

10 349,00

Sektionsdagarna

23 425,00

131 475,25

-

108 050,25

-

127 160,00

Jakt/JUM

28 700,00

53 454,39

-

24 754,39

-

64 780,00

187 122,12

-

187 122,12

-

213 710,00

18 518,32

-

3 500,00

Golden Nytt Nr 2/Årstidning

Avelskommitté
Aktiviteter
Varor, GRK-Artiklar

Administration/Styrelsen
Summa före finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Valutakursvinster
Valutakursförluster
SUMMA

-

1 703 052,00

839 380,57

884 675,00

17 773,00

-

7 300,00

39 752,32

20 500,00

2 416,00

15 500,00

5 266,00

1 684 533,68

-

76,00

-

76,00

1 500,00

1 024,96

-

1 024,96

2 000,00

1 704 152,96

1 684 533,68

19 619,28

-

Värdeförändring - Varulager 2004-12-31
Värdeförändring - Varulager GRK-Artiklar

-

Värdeförändring - Varulager Priser

-

1 270,00

Värdeförändring - Varulager Rosetter/Kritiker

-

13 876,00

Värdeförändring - Varulager Raskompendium

-

-

1 620,00

Värdeförändring - Varulager Valpbroschyrer

-

-

7 253,00

Värdeförändring - Varulager Stamtavlebok 2000

-

-

3 240,00

-

-

7 259,00

Summa Värdeförändring - Varulager
SUMMA

RESULTAT EFTER VARULAGERFÖRÄNDRING

Umeå 2005-02-04
Agnetha Hammarstedt/Kassör

1 704 152,96

1 684 533,68

-

10 292,00

12 360,28

-

12 360,28

-

Revisionsberättelse
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Golden retrieverklubbens
verksamhetsplan 2005
Golden Retrieverklubbens mål och syfte
beskrivs i målparagrafen.
” Golden retrieverklubben (GRK), som
är en ideell förening, har till uppgift att
väcka intresse för och främja avel av
mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och
exteriört fullgoda golden retrievers.
Goldenklubben har som målsättning att
bevara och utveckla rasens specifika
egenskaper såsom apporterings- och
arbetslust, vänlighet, följsamhet,
lyhördhet och intelligens.”

Klubbstyrelsen kommer bland annat
att inrikta sig på följande:
•

Stimulera och stötta sektionerna i
deras arbete för medlemmarna.

•

Se över hur klubben ska tillvarata medlemmarnas intressen och då även konsekvenserna av
ett eventuellt fullmäktigesystem.

•

Genom långsiktig planering ha en effektiv styrning av klubbens ekonomi.

•

Att vidareutveckla och utvärdera instrument som ska möjliggöra ett verkställande av målen
uppsatta i RAS/Avelspolicy för golden retriever.

•

Att följa upp den kartläggning som gjordes i samband med RAS gällande:

•

o Mentalitet
o Hälsa
o Jakt
o Avelsstruktur
o Exteriör
Utreda hur klubben, inom ramen för RAS, på bästa sätt ska förmedla valpar med
målsättningen: ”nöjda goldenägare”.

•

Att verka för en fortsatt positiv medlemsutveckling.

•

Fortsatt stärka GRKs ställning inom och goda relationer med SSRK och SKK.
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Avel
Vidareutveckling av avelssidorna på hemsidan kommer att ske under året. Inriktningen blir på
klar och tydlig information och resultatredovisning till hjälp vid urval av avelshundar.
Fortsatt samarbete med England och USA gällande PRA-genforskningen kommer att vara en av
huvudinriktningarna under 2005.
Vi kommer också att diskutera och inhämta åsikter gällande valphänvisningens funktion i
framtiden.
Arbetet med sensorisk neuropati, både den medicinska och genetiska forskningen, kommer att
följas.
Arbetet med att sända ut, samla in och bearbeta svaren från ett-års enkäten kommer att fortgå
under 2005.
Under förutsättning att förslag nummer sex, gällande central registrering av PNP hos golden
retriever, antas av klubbmötet 2005 kommer avelskommittén, tillsammans med Astrid Hoppe,
samla in och bearbeta material gällande PNP inom vår ras.
Ett samarbete mellan Lena Widebeck, Avelskommittén Goldenklubben och Helena Rosenberg,
SKK kommer att inledas för att ta fram ett verktyg för utvärdering av avelsstruktur.
Vi kommer att bevaka kursutbudet gällande avelsfrågor under 2005 och försöka skicka
deltagare på det som är av intresse för vårt arbete.
En plan för uppfödarutbildningen steg 2 kommer att arbetas fram och presenteras under 2005.

Exteriör
Under 2005 kommer det att arrangeras 20 Open
shows. Dessa utställningar kommer att dömas av
27 olika domare. Även i år kommer några av
domarna att vara debutanter vilket är väldigt
roligt.
Årets Club show kommer att arrangeras i
Östersund den 3 september och domare är Liz
Pope.
Manualer för Club show och Goldenspecialen
kommer att utarbetas.
Arbetet med RAS kommer att fortlöpa under året.
Arbetet inför SSRKs exteriördomarkonferans-retriever fortsätter och kommer att genomföras
den 17-18 september i Stockholmsregionen. ’Exteriörbeskrivningsblanketten kommer att provas
i samband med goldenlägret den 7-10 juli.
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Jakt
Att bevara och utveckla golden retrievern
som jakthund är en av klubbens viktigaste
angelägenheter. Intresset för den
arbetande hunden tycks glädjande nog
också växa år efter år. Detta ställer allt
större krav på Golden retrieverklubben
som jakthundsklubb.
För att bättre leva upp till de berättigade
krav, som klubbens jakt- och jakthundsintresserade medlemmar har rätt att ställa,
har följande aktiviteter planerats för 2005.
Även 2005 kommer ett goldenläger att
anordnas. Lägret kommer att innehålla
aktiviteter för såväl hundar som förare.
Speciella barn- och ungdomsaktiviteter kommer också att finnas. Den som vill vidareutbilda sig
kan gå kortare kurser i exteriör och anatomi, mentalitet, funktionsbeskrivning, trimning mm.
Det blir jaktträning för hundar på alla nivåer, vi har bjudit in både engelska och svenska
instruktörer. Även deltagare utan hund är välkomna. I samband med lägret kommer också ett
working test i alla klasser att arrangeras.
Utställningsträning, kommer naturligtvis att erbjudas, likväl som möjlighet att funktionsbeskriva sin hund.
För våra ungdomar med finns dessutom juniorhandling, agility med mera.
I samband med goldenlägret kommer också en träff för de jaktansvariga i sektionerna och de
inofficiella domarna, samt klubbens utbildade funktionsbeskrivare att anordnas.
Önskemål har kommit från sektionerna om hjälp att få igång träningskurser, working tests och
andra aktiviteter med jaktlig anknytning. Klubbstyrelsens jaktansvarig planerar därför att även
i år besöka någon av de sektioner som bett om hjälp.

2005 års Goldenspecial kommer att arrangeras av klubbstyrelsen
Jaktdelen kommer att arrangeras som ett working test, med engelska domare i de högre
klasserna och med klubbens working test utbildade medlemmar som domare i de lägre
klasserna.
Jaktansvarig kommer under våren på begäran besöka de sektioner, som kommer att arrangera
Goldenspecialen 2006.
Flera sektioner har anmält att de kommer att genomföra inofficiella jaktprov och working test.
Ett A-prov planeras under hösten, under förutsättning att det får en officiell status.
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Funktionsbeskrivning
När det gäller funktionsbeskrivningen kommer arbetet att fortsätta med satsningar på
utbildning av fler funktionärer. Med ökande antal funktionärer växer behovet av återkoppling
och uppföljning så att inte genomförandet av beskrivningarna börjar variera. Hur detta ska ske
kommer att bli en viktig uppgift under 2005.
I takt med att allt fler hundar funktionsbeskrivs ökar belastningen också på inrapporteringen av
resultat och återföring av resultat till uppfödarna. Inför 2005 har vi fått förstärkning av Sofia
Bäcklund som kommer att ha hand om både resultatrapportering och funktionärsregister. Att
utarbeta effektiva rutiner på dessa områden kommer att prioriteras under året.
Samarbetet i den centrala JUM-gruppen kommer att fortsätta. Utöver Tollarklubben kommer
Curlyklubben att tillkomma under 2005. Det finns redan en hel del funktionsbeskrivna curlys
och nu kommer de att erbjudas samma möjlighet som Tollarklubben att fullt ut utnyttja vår
funktionsbeskrivning.

Mentalitet
Efterfrågan på mentalbeskrivningstillfällen förväntas fortsätta att öka under 2005. Behovet av
egna funktionärer kommer att öka i takt med att beskrivningarna ökar. Det är redan idag hög
belastning på de funktionärer som finns inom både GRK och SBK.
Utbildningsinsatser kommer att behövas, på såväl central nivå som sektionsnivå, för att utbilda
nya funktionärer och vidareutbilda de befintliga. Det är viktigt att klubbstyrelsen stimulerar
sektionerna att arrangera MH likväl som att utbilda funktionärer.
Vi har sett att det är viktigt att erbjuda någon form av
stödfunktion för de uppfödare och sektioner som vill
arrangera MH men som känner sig osäkra på hur det går
till. Under 2004 började en sådan funktion ta form och
under 2005 kommer vi att fortsätta att utveckla detta stöd.
Till vår hjälp har vi här Britt-Marie Lundholm som kommer
att hålla i kontakterna med de sektioner och uppfödare som
arrangerar egna MH-beskrivningar.
En informationsträff om MH riktad till uppfödare kommer
att arrangeras. Det kommer att ges möjlighet att följa några
hundar under en beskrivning samt avsättas gott om tid för
diskussioner kring beskrivningen. Vi kommer också att
fokusera hur resultaten kan användas i avelsarbetet.
Samma helg kommer vi även att presentera och diskutera
funktionsbeskrivningen. Till denna helg kommer vi att
bjuda in de nordiska uppfödare och avelsråd som hört av
sig och är intresserade av våra beskrivningar.
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Information
Arbetet med att förbättra både den externa och interna informationen inom klubben kommer
att ha fortsatt hög prioritet.
År 2003 hade vi en läsarundersökning där samtliga medlemmar kunde tala om vad de tyckte
om Golden Nytt. År 2004 sändes ett frågeformulär till GRKs sektioner där de fick svara på
frågor om hur de ser på Goldenklubbens informationsarbete.
Goldenuppfödare är en stor och viktig grupp i vår hundklubb. Det är ofta personer som har
lång erfarenhet och stor kunskap om rasen och som genom sina kontakter med valpköpare har
god insikt i om vad man tycker om Goldenklubben. Dessutom bidrar uppfödarna till att vi har
det höga medlemsantal som vi har idag, tack vare att många ger bort ett medlemskap för ett år
till sina valpköpare.
Nu är det dags att ta reda på vad uppfödarna tycker om både Goldenklubbens informationsoch styrelsearbete. Mer information om detta kommer både på hemsidan och i Golden Nytt.
En ny stamtavlebok ska tas fram under året.
Hemsidan ska även i fortsättningen ha som ambition att presentera aktuell information och
kontinuerligt uppdateras.
Vi kommer att fortsätta att visa omvärlden att golden retrievern är så mycket mer än en trevlig
sällskapshund. Ett sätt att göra det är genom den nya goldenfilmen som Gunela Asp håller på
att producera. Filmen beräknas vara klar under året.

Golden Nytt
Målet med Golden Nytt kommer även i fortsättningen vara att utgöra en stimulerande, lärorik
och underhållande läsning för ett så brett spektrum som möjligt av Goldenklubbens
medlemmar.
Bevakning av utställnings- och provverksamhet såväl i Sverige som utomlands och
resultatredovisning är givna inslag.
Att stimulera till ökad annonsering är viktigt liksom att lämna utrymme för en konstruktiv
debatt.

Annika Thunfors

Lars Johnsson

Agnetha Hammarstedt

Ordförande

Jaktansvarig/Vice ordförande

Kassör

Helena Hellström

Ing-Marie Röstlund

Anette Hellgren

Sekreterare

Avelsansvarig

Informationsansvarig

Marie Ullatti

Christina Svensson

GunillaWedeén

Exteröransvarig

Utbildningsansvarig

Biträdande jaktansvarig

Golden retrieverklubbens verksamhetsplan 2005

GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN
FÖRSLAG TILL BUDGET 2005
Kostnadsställe

Medlemsavgifter

Budgeterade

Budgeterade

Budgeterat

Intäkter

Kostnader

Resultat 2005

1 022 625

152 510

870 115

GN 1

-

80 sidor - 6000 ex

37 500

106 400

-

68 900

GN 2

- 136 sidor - 6000 ex

115 000

190 560

-

75 560

GN 3

-

80 sidor - 6000 ex

51 500

110 600

-

59 100

GN 4

-

80 sidor - 6000 ex

51 500

108 600

-

57 100

GN 5

- 104 sidor - 6000 ex

76 500

152 540

-

76 040

Valphänvisning

50 000

48 000

Web-sida

36 000

38 500

-

2 500

Avelskommitté

10 000

31 400

-

21 400

Aktiviteter

87 760

143 000

-

55 240

112 000

93 205

18 795

Priser/Rosetter

69 500

55 500

14 000

Information/PR

-

27 000

-

27 000

Exteriördomarkonferens

16 500

59 000

-

42 500

Sektionsdagar

43 000

169 400

-

126 400

138 250

129 200

52 800

99 400

-

46 600

Mentalitet/Utbildning

-

27 250

-

27 250

Administration/Styrelsen

-

229 370

-

229 370

1 971 435

-

1 000

Varor GRK-artiklar

Golden-Specialen
Jakt/JUM

SUMMA

1 970 435

2 000

9 050

Finansiella intäkter
Ränteintäkter

-

Valutakursvinster

1 000

1 000

Summa Finansiella Intäkter

1 000

1 000

Finansiella kostnader
Valutakursförluster
Summa Finansiella Kostnader
SUMMA

Umeå 2005-02-16
Agnetha Hammarstedt/Kassör

1 971 435

1 971 435

-

Motioner 2004
Motion 1
I stadgans §8 Klubbmötet, moment 4, Motioner och förslag, står idag: "Styrelsen skall med eget
yttrande överlämna motionen till klubbmötet.
I den arbetsordning som styrelsen haft hittills har styrelsen tolkat det som at det innebär att det
räcker med att man först vid klubbmötet lämnar sitt eget yttrande muntligen.
Enligt gängse föreningspraxis skall dock styrelsen i förväg skriftligen lämna sitt förslag till
beslut samt yttrande, för att medlemmarna i tid skall få information.
För att förhindra feltolkning av skrivningen i stadgan yrkar jag på att i stadgans §8 klubbmötet,
moment 4 Motioner och förslag ändra texten till:
- Styrelsen skall senast 21 dagar före klubbmötet, skriftligen överlämna eget yttrande över
motionen till medlemmarna.
Annika Sahl-Kadar, Åsa Pehrson, Katarina Swahn, Sara Wikstrand, Karina Silverå, Lena Ingmarsdotter,
Cecilia Mårtenson, Cecilia Forsbäck

Motion 2
I stadgans §8 Klubbmötet, moment 1, står idag att "kallelse till klubbmötet skall utfärdas av
styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet."
Som medlem får man då inte möjlighet att i förväg ta del av styrelsens förslag till beslut över
inkomna motioner samt deras motivering till beslut. Att få detta vid sittande bord under själva
årsmötet är inte demokratiskt. Som motionär har man då ingen möjlighet att t ex faktagranska
och bemöta ett avslagsbeslut från styrelsen.
Därför yrkar jag: Att i stadgans §8 moment 1, inledning, ändra i texten:
- Att senast 21 dagar före klubbmötet skall styrelsen delge medlemmarna kallelse, dagordning
och övriga möteshandlingar.
Annika Sahl-Kadar, Åsa Pehrson, Katarina Swahn, Sara Wikstrand, Karina Silverå, Lena Ingmarsdotter,
Cecilia Mårtenson, Cecilia Forsbäck

Motion 3
Valpförmedling
Bakgrund: Att under en viss tid låna in utlandsägda hundar har blivit alltmer populärt i
samband med införandet av förenklade införselregler. Krav som ställs vid registrering av
avkommor från dessa "inleasade" hanhundar regleras av SKK beroende på hundens hemland.
Hittills har även dessa avkommor förmedlats av Goldenklubbens valpförmedling förutsatt att
tiken uppfyller gällande krav. Detta trots att hanhundens HD/AD samt ögonstatus ej uppfyller
desamma. Det betyder att GRK’s valpförmedling inte kan utlova någon känd status, eller
sannolikt utfall av status på avkomman, som kan vägleda en valpspekulant.
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Dessa hanhundar har även en oproportionerligt stort antal avkommor under en kort tid.
Dessutom är det i dagsläget endast ett fåtal hanhundar som tillför "nya blodslinjer". Det har
samtidigt en hämmande effekt på att köpa in hundar från andra länder, vilkas avkommor sedan
under en längre tid kan följas upp med fler parametrar.
Yrkande: Vi vill därför motionera om att samma krav skall gälla för samtliga hundar vid
förmedling av GRK’s valpförmedling.
Karin Haggård, Britt Ullatti

Motion 4
Tillläggskrav för valphänvisning, punkt 4
Svenskägda avelsdjur får inte ha lämnat 10 % eller mer över rasens snitt i Sverige gällande
armbågsdysplasi (AD). Detta under förutsättning att minst trettio avkommor har fastställd
armbågsledsstatus.
Motivering: Att få likvärdiga krav på AD som det är på HD idag. Bra för såväl vår ras som för
framtida valpköpare.
Marianne Bimer Olofsson, Ulla-Britt Smedberg, Erna Persson, Ing-Marie Bergsten,
Margot Andersson

Motion 5
Undertecknande medlemmar i Golden retrieverklubben (GRK) yrkar att styrelsen för GRK skall
verka för att utställningsbestämmelserna för Golden retriever skall ändras enligt följande: för
Golden retriever ska certifikat utdelas i jaktklass konkurrens. Certifikat tilldelas samtliga
hundar som erhållit Ck i denna klass.
Motivering: Idag kommer det signaler från olika håll om Golden retrieverns allt sämre
mentalitet.
Vi har idag att tacka Golden retrieverns ursprung som apporterande fågelhund för de trevliga
egenskaper rasen står för. Det är på dessa grunder rasen också har vunnit sin popularitet som
familjehund. Vi tror att både uppfödare och ägare är eniga om att mentaliteten på våra hundar
är mycket viktigt att ta hänsyn till i avelsarbetet.
I dag har vi officiella jaktprov som ett redskap att bedöma mentalitet efter de ändamål som
rasen från början är framavlad för. Vi hävdar att nya utställningsbestämmelser skulle bli en
kombinerad värdemätare gällande mentalitet och exteriör.
Vi tror att detta skulle leda till ett större jaktligt engagemang hos golden uppfödare och ägare.
Att ta vara på de egenskaper som krävs för en apporterande fågelhund skulle gynna rasen på
sikt. Detta i enlighet med avelsstrategin för Golden retriever tagen av årsmötet gällande från
och med år 2004.
För att få delta i jaktklass på utställning idag krävs det att hunden minst ska ha ett 3e pris från
Ukl/Nkl från jaktprov. Denna merit visar att hunden besitter grundläggande egenskaper för en
apporterande fågelhund.
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Christina Svensson, Per Svensson, Iris Sandström, Kati Sandberg, Margot Wikström, Dan Vikström,
Ulla Segerlund, Anders Segerlund, Maud Törnblom, Janne Törnblom, Lennart Säwe, Gunela Asp,
Agneta Fondén, Ulla Lindqvist, Laura Lindgren, Pia Andersson, Göran Sandberg, Margareta Esseen,
Anitha Lidén, Joakim Sandström, Marita Sandström, Barbro Nilsson, Sten Åkerlund, Linda Sjödin,
Linda Hedberg,Ami Emilsson, Leif Bäckström, Katrina Bäckström, Mia Edström,Ulla Myrskog,
Ingrid Andersson, Gunnar Andersson, Morgan Thorell, Barbro Marklund, Pär Marklund

Motion 6
Central registrering av progressiv nefropati (PNP) hos SKK
Bakgrund: Sedan 1986 har elva rasklubbar ansökt och fått tillstyrkt om en central registrering av
PNP hos Svenska kennelklubben (SKK). Den centrala registreringen innebär att de fall som är
diagnostiserade genom patologisk undersökning, verifierade med stamtavla och godkända av
djurägaren, listas för respektive ras. Dessa listor är tillgängliga för allmänheten och kan
beställas från SKK.
GRK finner det angeläget att få till stånd en objektiv kartläggning av frekvensen av PNP hos
golden retriever:
Yrkande: Att klubbmötet beslutar att hos SKK ansöka om central registrering av progressiv
nefropati (PNP) hos golden retriever.
Golden retrieverklubbens styrelse

Motion 7
Vi yrkar att styrelsen antingen köper Geneticas rasrapport för mentalbeskrivning av Per-Erik
Sundgren eller uppdrar åt Sundgren att utveckla ett program för att lätt kunna utvärdera
mentalbeskrivningarna. I det senare fallet borde även funktionsbeskrivningarna kunna läggas
in. Rasrapporten innehåller rastabell, rasdiagram samt diagram för hanars avkommegrupper.
Motiv:
Vi har två bra avelsinstrument i mentalbeskrivning (MH) och funktionsbeskrivning (FB) men
har fortfarande inte fått något verktyg för att utvärdera och använda resultaten i avelsarbetet.
Det är alldeles för svåröverskådligt att bara jämföra siffror och få ut något av det.
På Genetica kan man gå in och titta på rasrapporter för brukshundar och ladda hem dessa om
man vill. Det är ännu bara brukshundsraserna som man kan använda detta förträffliga
utvärderingsverktyg, eftersom de är de enda som frågat efter det och är redo att betala vad det
kostar att ta del av programmet.
Värmlandssektionen. Anneli Skantz, Maria Pettersson, Rolf Nordlund, Kerstin Persson, Maria
Axelsson, Ulla Frisk, Lena Filipsson, Anneli Johansson, Liv Liljebäck, Ingalill Wåhlin, Veronica
Johansson, Anna Wånggren, Larz Bergfjord, Christina Berglund
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Klubbstyrelsens yttrande motioner 2004
Motion 1
Yttrande över motion angående hantering av inlämnade motioner.
Förslag till beslut: Avslag
Motivering:
Inledningsvis kan konstateras att tillämpningsfrågor/praxis som det föreslagna inte bör vara
stadgebundna även om praxisen är eftersträvansvärd. Som exempel kan nämnas att det inte
står i stadgarna att motioner ska publiceras i förväg, utom om det gäller stadgeändringar eller
ändringar av de uppfödaretiska anvisningarna, men det görs alltid i alla fall.
Klubbstyrelsens yttrande över inlämnade motioner samt förslag till beslut är ett viktigt
ställningstagande och en av de många viktiga uppgifterna för klubbstyrelsen inför klubbmötet.
Att finna vägar för att sprida denna information till de medlemmar som är intresserade är
angeläget och en god praxis. Dock är det inte möjligt att binda detta till stadgarna på det vis
som motionärerna yrkar. Ska klubbstyrelsens yttrande kunna överlämnas till samtliga
medlemmar senast 21 dagar före klubbmötet innebär det ett särskilt utskick av dessa till
klubbens nästan 6000 medlemmar vilket medför en betydande kostnad som inte kan anses vara
försvarbar. Skulle klubbtidningen användas för spridande av denna information skulle det
innebära att manusstopp för nummer ett skulle ligga före julhelgen vilket inte är praktiskt
möjligt.
Dock är det fullt möjligt att publicera informationen på klubbens hemsida senast 21 dagar före
klubbmötet, men det uppfyller inte motionärernas yrkande om att den ska överlämnas
skriftligen till medlemmarna.

Motion 2
Yttrande över motion angående klubbmöteshandlingar
Förslag till beslut: Avslag
Motivering:
Inledningsvis kan konstateras att tillämpningsfrågor/praxis som det föreslagna inte bör vara
stadgebundna även om praxisen är eftersträvansvärd. Som exempel kan nämnas att det inte
står i stadgarna att motioner ska publiceras i förväg, utom om det gäller stadgeändringar eller
ändringar av de uppfödaretiska anvisningarna, men det görs alltid i alla fall.
Att delge samtliga medlemmar samtliga möteshandlingar inför klubbmötet senast 21 dagar före
klubbmötet är inte praktiskt genomförbart. Gällande till exempel revisorernas berättelse så ska
den avges till klubbstyrelsen senast två veckor före ordinarie klubbmöte vilket gör det omöjligt
att som motionärerna yrkar delge medlemmarna den senast 21 dagar före klubbmötet. Även
andra klubbmöteshandlingar kan vara problematiska att få färdiga att delge medlemmarna
senast 21 dagar före klubbmötet. Det enda sätt som det skulle vara möjligt på är genom ett
särskilt utskick via posten vilket blir mycket kostsamt.
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Dock är det fullt möjligt att publicera klubbmöteshandlingar på klubbens hemsida vart efter de
blir färdiga, dock uppfyller inte det motionärernas yrkande på att delge medlemmarna kallelse,
dagordning och övriga möteshandlingar senast 21 dagar före klubbmötet.

Motion 3
Yttrande över motion angående valphänvisningsregler
Förslag till beslut: Avslag
Motivering:
Styrelsen har under 2004 gjort en tolkning av valphänvisningsreglerna som motsvarar
motionärernas yrkan.

Motion 4
Yttrande över motion angående valphänvisningsregler
Förslag till beslut: Avslag
Motivering:
Arbete med att revidera valphänvisningsreglerna kommer att pågå under 2005. Styrelsen
förbinder sig att presentera ett förslag till klubbmötet 2006.

Motion 5
Yttrande över motion angående utdelning av cert i jaktklass till samtliga hundar som erhållit
CK.
Förslag till beslut: Avslag
Motivering:
Golden retrievern har idag ett mycket brett användningsområde (räddnings, viltspår/eftersök,
apportör vid jakt, lydnads, ledarhund, agility, sällskap) och ändamålet varför den först framavlades dvs som apportör vid småviltsjakt utgör av detta endast en liten del. Detta är helt i
enlighet med en av SKK’s målparagrafer ”anpassa till dagens samhälle”.
För de flesta av retrieverns användningsområden (undantaget ledar- och sällskapshund) finns
olika tävlingsformer där någon form av championat utgör beviset för att hunden har mycket av
de just inom den tävlingsgrenen önskvärda egenskaperna. Hundens mentala egenskaper
beskrivs bäst genom mentalbeskrivning hund, MH. Jaktproven beskriver och prissätter också
till viss del mentala egenskaper. Om kvalitetsmässiga kopplingar ska göras mellan
jaktprovsmerit och mentalitet bör dock priset sättas betydligt högre än 3:e pris i ukl/nkl.
Kompletteringen av de befintliga kopplade championaten med ett rent utställningschampionat
och ett rent jaktprovschampionat infördes så sent som i juli 2003. Det är idag för tidigt att
utvärdera konsekvenserna av detta beslut. I juli 2003 infördes också ett krav på
exteriörbeskrivning för erhållande av SJ(j)CH. Klubbstyrelsen föreslår mot bakgrund av ovanstående att klubbmötet uppdrar till klubbstyrelsen att verka för att klubbens funktionsbeskrivning får officiell status och att genomförd funktionsbeskrivning på motsvarande sätt
skall gälla för SU(u)CH.
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Motion 7
Yttrande över motion angående Geneticas rasrapport
Förslag till beslut: Avslag
Motivering:
Motionens första yrkande är redan uppfyllt. Geneticas rasrapport inköptes oktober 2003 för
publicering på klubbens webbplats. Beställning på årlig uppdatering finns, även om den inte
kommit för 2004. Motionens andra yrkande faller på att styrelsen inte kan uppdra åt Sundgren
att göra något som han inte själv är villig att ta på sig.
Styrelsen 14 febr. 2005
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