
PROTOKOLL FÖRT VID KLUBBMÖTE MED GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN  
2004 03 07, Nova Park hotell Knivsta 

  

Golden retrieverklubbens ordinarie klubbmöte 2004 inleddes med ett öppningsanförande av ordförande i 
styrelsen Susanne Björkman som förklarade mötet öppnat. 

§ 1 

Fastställande av röstlängden 

Röstlängden fastställdes till 103 röstberättigade medlemmar. 

§ 2 

Mötesordförande 

Till ordförande för mötet valdes Hans Forsell 

§ 3 

Mötessekreterare 

Till sekreterare för mötet anmälde styrelsen Helena Hellström 

§ 4 

Justerare 

Till justerare och tillika rösträknare valdes Kjell Svensson och Britt Ullatti 

§ 5 

Utlysning av mötet 

Kallelse till klubbmötet var införd i Golden Nytt 5/03, samt på klubbens hemsida.  
Mötet förklarades behörigen utlyst. 

§ 6 

Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes med följande tillägg : 

Filip Johnsson önskade lämna en redogörelse för sitt avhopp från avelsrådet. 

Karin Haggård önskade läsa ett brev före paragraf 17. 

Paragraf 21 flyttades till före paragraf 13.  

§ 7 

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen föredrogs. 

Filip Johnsson lämnade en redogörelse för anledningen till sitt avhopp från avelsrådet under pågående mandat- 
period.   



Påpekades att Agneta Gudmundsson saknades som domare vid avsnittet om Golden specialen 2003 

Mötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för 2003 till handlingarna.  

§ 8 

Revisionsberättelse, bokslut, balans- och resultaträkning 

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna, varefter bokslut  
med balans- och resultaträkning fastställdes. 

§ 9 

Ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

Beslutet var enhälligt. 
                                                                                                                    

§ 10 

Fastställande av Avelspolicy för golden retriever 

Annika Thunfors lämnade en sammanfattande redogörelse för arbetet med Avelspolicyn. 
Beslutades att fastställa Avelspolicy för golden retriever att gälla 2004 till 2008. 
  

§ 11 

Presentation av Avelsstrategi för golden retriever 

Beslutades att med godkännande lägga presentationen av Avelsstrategi för golden retriever till handlingarna. 
  

§ 12 

Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen presenterades 

Beslutades att den föreslagna verksamhetsplanen är den som styrelsen skall verka efter. 
  

§ 13 

Budget                                                                                                                                 

Styrelsens förslag till budget med oförändrade medlemsavgifterna; 200:- fullbetalande, 25:- familjemedlem, 
250:- utlandsboende och 75:- per ny medlem för uppfödare som anmäler minst tre valpköpare som 
medlemmar, godkändes.                                                                   

§ 14 

Behandling av frågor, som senast den 1 november 2003, anmälts till styrelsen 

Motion angående fördelning av medlemsavgifter till sektionerna.  

Motionen inlämnad av: Åsa Pehrsson, Katarina Swahn, Karina Silverå, Annika Sahl-Kadar, Monica Gustafsson, 
Sara Wikstrand, Britt-Marie Johansson, Ann-Charlotte Nilsson, Thomas Larsson, Ingela Selgin, Jeanette 
Svensson, May Scherp Samuelsson, Helena Enemyren, Inga Nylund, Alf Rönn 



Styrelsen föreslår klubbmötet att avslå motionen samt att styrelsen får i uppdrag att utreda frågan om 
fördelning av medlemsavgifter till sektionerna. Uppdraget ska redovisas på ordinarie klubbmöte 2005. 

Klubbmötet beslutade att avslå motionen och bifalla styrelsens förslag om utredning av frågan. 

                                                                             

§ 15 

Reseersättning 

Reseersättningen fastställdes till lägsta statliga norm, för närvarande 16:- per mil, för styrelsen och  revisorer. 
Inga traktamenten. 

  

§ 16 

Utdelande av vandringspriser och utmärkelser. 

Breeder’s Crown- Ingegerd Eriksson, kennel Donnyrose 

Uppfödartrofén- Henric Fryckstrand, kennel Dewmist 

Goldentrofé hane- Pickups Gigolo, äg Anette Axelsson 

Goldentrofé tik- Pickups Nike, äg Jan och Eva Eriksson, kennel Pickup 

Årets viltspårhund- Svedjebäckens Over Again, äg Monica Hillman 

GRKs ungdomsresestipendium- Fanny Hellström 

Iron Coin- Henric Fryckstrand, kennel Dewmist                                                                                   

Stenbury Trophy- NORDV-00 SV-00 BDJSG-00 BERLINV-01 DKW-01  
Tottelina Observer, ägare Ewa, Kjell och Jennie Nielsen kennel Dream Max  

§ 17 

Karin Haggård läste upp delar av ett brev från Kjell Nielsen 

Val av ordförande 

Valberedningen föreslog nyval för 1 år av Annika Thunfors till ordförande. 

Klubbmötet beslutade att välja Annika Thunfors till ordförande i styrelsen, nyval 1 år. 

§ 18 

Val av övriga ledamöter i styrelsen. 

Till övriga ledamöter föreslog valberedningen: 

Helena Hellström, omval 2 år 

Marie Ullatti, nyval 2 år  

Ing-Marie Röstlund och tillika avelsansvarig, nyval 2 år 



Klubbmötet beslutade att välja Helena Hellström, omval 2 år, Marie Ullatti, nyval 2 år och Ing-Marie Röstlund, 
nyval 2 år. 

Vidare föreslog valberedningen: 

Lars Johnsson, fyllnadsval 1 år 
Anette Hellgren, fyllnadsval 1 år 

Klubbmötet beslutade efter sluten votering med röstsiffrorna:  
Lars Johnsson-89, Anette Hellgren-70 och Kjell Nielsen-38, att välja  

Lars Johnsson, fyllnadsval 1 år och 

Anette Hellgren, fyllnadsval 1 år. 
  

§ 19 

Val av två suppleanter 

Till suppleanter föreslog valberedningen Christina Svensson, nyval 1 år.  
Valberedningen hade inget förslag till den andra suppleantplatsen. 

Mötet föreslog Gunilla Wedeen och Kjell Nielsen. 

En öppen votering genomfördes och klubbmötet beslutade att välja Gunilla Wedeen, nyval 1 år, 
tjänstgöringsordning 1 och Christina Svensson, nyval 1 år, tjänstgöringsordning 2 till suppleanter 

§ 20 

Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Till revisorer valdes Birgitta Sejnell, omval 1 år och Karin Ågren, nyval 1 år och till revisorssuppleanter 
omvaldes Tommy Sjödin och Rasmus Palmqvist för 1 år  

§ 21 

Val av valberedning 

Beslutades att välja Susanne Björkman (sammankallande), Johan Fogelberg och Lena Essedal till valberedning. 

§ 22 

Avslutning 

Annika Thunfors, ordförande i styrelsen, tackade Hans Forsell för dennes ordförandeskap för mötet. Hon 
tackade också avelspolicyprojektets ledamöter; Kjell Svensson, Gunilla Wedeen, Karin Eriksson, Cilla Hamfelt,  
Lena Widebeck och Birgitta Åhman 

Därefter avtackades avgående styrelseledamöterna; Ordförande Susanne Björkman, avelsansvarig Helena 
Jansson, utbildningsansvarig Lena Essedahl och informationsansvarig Terese Zetterman.  

Nyvalde ordförande Annika Thunfors förklarade därefter mötet för avslutat.  

Hans Forsell                                         Helena Hellström 
Ordförande                                          Sekreterare 

Kjell Svensson                                     Britt Ullatti 
Justerare                                            Justerare         
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