
 
 
 

PROTOKOLL FÖRT VID KLUBBMÖTE MED GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN 2005 03 06 
Nova Park hotell Knivsta 

 
  
Golden retrieverklubbens ordinarie klubbmöte 2005 inleddes med ett öppningsanförande av ordförande i 
styrelsen Annika Thunfors som förklarade mötet öppnat. 

 
  
§ 1 

 
Fastställande av röstlängden 

Röstlängden fastställdes till 87 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 Willy Rosenqvist. 

§ 5 

Utlysning av mötet 

Kallelse till klubbmötet var införd i Golden Nytt 5/04, samt på klubbens hemsida. Mötet förklarades behörigen utlyst. 

§ 6 

Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes med följande tillägg : 

Punkt 7b- Styrelsens uppdrag från klubbmötet 2004 angående fördelning av medlemsavgifter. 

Punkt 20b- Styrelsens förslag angående central registrering av progressiv nefropati (PNP) hos SKK. 

Motion nummer 7 utgår på motionärernas begäran. 

Motion nummer 1 och 2 behandlas före punkt 20. 

  



§ 7 

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen föredrogs. 
Påpekades att redogörelse för Goldenlägret saknades i verksamhetsberättelsen. 
 
Beslutades att bifoga en beskrivning av Goldenlägret till klubbmötesprotokollet. (Se bilaga) 
 
På begäran lämnades från styrelsen en redogörelse för förfarandet vid tillsättande av redaktör för Golden Nytt. 
 
Mötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för 2004 till handlingarna. 

§ 7b 

Styrelsens uppdrag från klubbmötet 2004 angående fördelning av medlemsavgifter. 

Styrelsen lämnade en redogörelse för de diskussioner som förts angående fördelning av medlemsavgifter. Under 2005 
kommer styrelsen att arbeta vidare med frågan om införandet av ett fullmäktigesystem. Styrelsen har vid styrelsemöte 
2004 11 13-14 beslutat att fr.o.m. 2005 01 01, under en övergångstid, införa ett aktivitetsbidrag om 1.500:- per år till 
respektive sektion . 

§ 8 

Revisionsberättelse, bokslut, balans- och resultaträkning 

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna, varefter bokslut med balans- och resultaträkning fastställdes 
och överlämnades i ny räkning. 

§ 9 

Ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

Beslutet var enhälligt.                                                                                                           

§ 10 

Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen presenterades 

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

§ 11 

Budget                                                                                                                                 

Styrelsens förslag till budget med oförändrade medlemsavgifterna;  200:- fullbetalande, 25:- familjemedlem, 225:- 
utlandsboende och 75:-  per ny medlem för uppfödare som anmäler minst tre valpköpare som medlemmar, 
godkändes.  

§ 12 

Reseersättning 

Reseersättningen fastställdes till lägsta statliga norm, för närvarande 17:- per mil, för styrelsen och  revisorer. Inga 
traktamenten. 

 

  



§ 13 

Utdelande av vandringspriser och utmärkelser. 

Breeder’s Crown- Marianne Bimer Olofsson, kennel Fairfax 

Uppfödartrofén- Anette Strand, kennel Floprym 

Goldentrofé hane- Snärjets Billy-Flipp, äg Monica Blohm 

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

Årets viltspårhund- Vassruggen Meglin Gjord, äg Hasse Bergkvist 

GRKs ungdomsresestipendium- Jenny Widebeck 

Iron Coin- Henric Fryckstrand, kennel Dewmist 

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

 § 14 

Val av ordförande 

Valberedningen föreslog nyval för 1 år  av Ing-Marie Röstlund till ordförande. 

Klubbmötet beslutade att välja Ing-Marie Röstlund  till ordförande i styrelsen, nyval 1 år. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 15 

Val av övriga ledamöter i styrelsen. 

Till övriga ledamöter föreslog valberedningen: 

Lars Johnsson, omval 2 år 

Inger Karlsson, nyval 2år  

Cilla Hamfelt, nyval 2 år 

Lena Flodfäldt, fyllnadsval 1 år 

Klubbmötet beslutade att välja: 

Lars Johnsson, omval 2 år 

Inger Karlsson, nyval 2år  

Cilla Hamfelt, nyval 2 år 

Lena Flodfäldt, fyllnadsval 1 år 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

  

 



§ 16 

Val av två suppleanter 

Till suppleanter föreslog valberedningen Gunilla Wedeen, omval 1 år, tjänstgöringsordning 1 och Thomas Ellström, 
nyval 1, år tjänstgöringsordning 2. 

Klubbmötet beslutade att välja Gunilla Wedeen, omval 1 år, tjänstgöringsordning 1 och Thomas Ellström, nyval 1, år 
tjänstgöringsordning 2. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 17 

Val av revisorer och  revisorssuppleanter 

Till revisorer föreslog valberedningen Hans Bredberg, nyval 1 år och Rasmus Palmqvist, nyval 1 år och till 
revisorssuppleanter Tommy Sjödin omval 1 år och Malin Danielsson nyval 1 år 

Klubbmötet beslutade att till revisorer välja Hans Bredberg ,nyval 1 år och Rasmus Palmqvist, nyval 1 år och till 
revisorssuppleanter  Tommy Sjödin omval 1 år och Malin Danielsson nyval 1 år 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.  

§ 18 

Val av valberedning 

Av mötet nominerades Helena Wennmark, Karin Haggård, Pia Andersson, Lotta Lindeberg, Ingegerd Eriksson, Ulla 
Hägglund, Lotta Carping och Gunela Asp till valberedning. Klubbmötet beslutade att , efter öppen votering, välja Ulla 
Hägglund (sammankallande), Lotta Carping och Gunela Asp  till valberedning. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.  

§ 19  

Behandling av frågor, som senast den 1 november 2004, anmälts till styrelsen 

Motion nummer , 1angående publicering av styrelsens yttrande över motioner.  

Motionen inlämnad av: Annika Sahl Kadar, Åsa Pehrson, Katarinna Swahn, Sara Wikstrand, Katarina Silverå, Lena 
Ingmarsdotter, Cecilia Mårtensson, Cecilia Forsbäck. 

Styrelsen föreslår klubbmötet att avslå motionen. 

Klubbmötet beslutade att avslå motionen men att som praxis ska gälla att styrelsens yttrande över motioner skall 
publiceras via Internet på klubbens hemsida i god tid före klubbmötet 

  

Motion nummer 2, angående kallelse, dagordning och övriga klubbmöteshandlingar. 

Motionen inlämnad av : Annika Sahl Kadar, Åsa Pehrson, Katarinna Swahn, Sara Wikstrand, Katarina Silverå, Lena 
Ingmarsdotter, Cecilia Mårtensson, Cecilia Forsbäck. 

Styrelsen föreslår klubbmötet att avslå motionen. 

Klubbmötet beslutade att avslå motionen men att som praxis ska gälla att kallelse, dagordning samt övriga 
klubbmöteshandlingar skall publiceras via Internet på klubbens hemsida i god tid före klubbmötet 

  



§ 20 

Nya Stadgar 

Presenterades klubbstyrelsens förslag till nya stadgar för Golden retrieverklubben baserade på de nya typstadgarna för 
rasklubb inom SSRK, planerade att träda i kraft den 1 juli 2005. 

Klubbmötet beslutade att godkänna de nya stadgarna för inlämnande till SSRK. Beslutet var enhälligt. 
 
  

§ 20b 

Förslag från styrelsen 

Förslag från styrelsen att ansöka om central registrering av PNP hos SKK. 

Klubbmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag. 

 § 21 

Behandling av frågor, som senast den 1 november 2004, anmälts till styrelsen 

Motion nummer 3, angående valphänvisningens regler. 

Motionen inlämnad av Karin Haggård och Britt Ullatti 

Styrelsen föreslår klubbmötet att avslå motionen. 

Klubbmötet beslutade att avslå motionen och ge styrelsen i uppdrag att till klubbmötet 2006 utreda och ta fram ett 
förslag till nya valphänvisningsregler. 

 Motion nummer 4, angående valphänvisningens regler. 

Motionen inlämnad av Marianne Bimer Olofsson, Ulla-Britt Smedberg, Erna Persson, Ing-Marie Bergsten, Margot 
Andersson 

Styrelsen föreslår klubbmötet att avslå motionen. 

Klubbmötet beslutade att avslå motionen och ge styrelsen i uppdrag att till klubbmötet 2006 utreda och ta fram ett 
förslag till nya valphänvisningsregler. 

 Motion nummer 5, angående utdelning av cert till samtliga hundar med CK i jakthundsklass 

Motionen inlämnad av : Christina Svensson, Per Svensson, Iris Sandström, Kati Sandberg, Margot Wikström, Dan 
Wikström, Ulla Segerlund, Anders Segerlund, Maud Törnblom, Janne Törnblom, Gunela Asp, Lennart Säwe, Agneta 
Fondén, Ulla Lindqvist, Laura Lindgren, Pia Andersson, Göran Sandberg, Margareta Essén, 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 

Styrelsen föreslår klubbmötet att avslå motionen. 

Klubbmötet beslutade att avslå motionen. 

 § 22 

Övriga frågor 

Diskuterades frågan om ett eventuellt införande av ett fullmäktigesystem. Klubbmötet framförde en önskan att 
klubbstyrelsen ska prioritera frågan under det kommande verksamhetsåret. 

  



§ 23 

Avslutning 

Lars Johnsson avtackade avgående styrelseledamöterna; ordförande Annika Thunfors, kassör Agnetha Hammarstedt, 
informationsansvarig Anette Hellgren och utbildningsansvarig Christina Svensson.  

  

Nyvalde ordförande, Ing-Marie Röstlund, tackade Hans Forsell för dennes ordförandeskap för mötet och förklarade 
2005 års klubbmöte avslutat.      

  

Hans Forsell                                                                       Helena Hellström 

Ordförande                                                                         Sekreterare 
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