Protokoll för vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 13 juni 2010
Telefonmöte

Sida
1 av 4

Närvarande:
Owe Rindstrand
Anita Ohlson
Eva Sjölinder-Hansson
Eva Arnell-Ek
Ingrid Grundström § 43-46, 53
Lotta Fornås
Ej närvarande:
Björn Ekedahl
Annika Andersson
Ingrid Grundström § 47-52, 54-62
Adjungerad:
Annika Sahl-Kadar sekr

§ 43

MÖTET ÖPPNAS
Owe hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 44

VAL AV JUSTERARE
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Eva Sjölinder-Hansson

§ 45

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Föreliggande dagordning godkändes

§ 46

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 47

ORDFÖRANDE

Rapport
SSRK:s fullmäktige
Det blev ibland väldigt långa och tidsödande diskussioner om frågor som inte borde
vara en fullmäktigefråga. Det blev även många diskussioner kring förslaget om de nya
jaktprovsreglerna. Man beslöt att det skall skrivas nya regler för de Särskilda proven
som går ut på att det skall gå både lättare och fortare att anordna, inte så långa
ansökningstider. Rasklubbarna skall kunna anordna nkl och ökl, avdelningarna skall
dessutom få arrangera elitprov. Man beslöt även att det framöver skall vara möjligt för
arrangören att välja mellan vilt och dummies i elitklass.
............ ............

Owe blir kvar i SSRK:s organisationsutredning. Denna fortsätter ytterligare ett år för att
gå ut och presentera förslaget lokalt.
Owe har haft kontakt med Agria för att boka möte med dem. De är mycket intresserade
av att fortsätta samarbetsavtalet med Goldenklubben. De är oerhört nöjda med vår
klubb både centralt och lokalt, tycker den är mycket välskött.
Owe skall snarast ta kontakt med Royal Canin om deras samarbetsavtal.

§ 48

EKONOMI

Rapport
Ekonomin ser god ut. Eva S-H har regelbunden god kontakt med Inger och kommer att
ta över lite mer av arbetsuppgifterna vartefter. De planerar att träffas vid nästa
styrelsemöte för genomgång.

§ 49

RAS/AVEL

Rapport
Förberedelserna för konferensen fortsätter. Anmälan kommer att ligga på hemsidan så
att man kan göra en onlineanmälan. Målsättningen är att den skall finnas där till
midsommar. Janet skall träffa SLU nästa vecka för att diskutera deras medverkan.

§ 50

MENTALITET

Rapport
Janet har svarat på SKK:s enkät om ”Klubbars arbete med hundars mentalitet”.
SKK har nu lagt ut på sin hemsida att man söker hundar till sin testomgång och som
man kan anmäla till om man är intresserad.

§ 51

HÄLSA

Rapport
Statistiken för HD ligger ovanligt lågt för ögonblicket, 17,4%, för hundar födda 2009 och
som blivit röntgade i år. Styrelsen hoppas givetvis att det är en trend som håller i sig.

§ 52

JAKT

Rapport
NM blev en succé. Förhoppningsvis kommer det att äga rum i Danmark nästa år.
Uttagning av Sveriges lag sker på årets GS.
Två engelska domare samt två SSRK-domare är klara för att döma elitklassen på GS.
Det har kommit in 77 anmälningar till KM:et. Anmälningstiden är förlängd till 18 juni,
dvs. en veckas förlängning.
Svårt att få klart med datum för A-provet, men det blir någon gång i oktober.
Lotta åker till både KM och GS.

............ ............

§ 53

EXTERIÖR

Struket resultat Club Show
Pga. av att vinnande hanhund i jaktklass var anmäld i fel klass är resultatet struket. GRK
Skaraborg ser till att utdelat vandringspris tillsänds närmast placerade hund.

Open Show domarkonferens
Är bestämd till 17-18 september 2011. Två föreläsare har tackat ja till inbjudan. Ingrid
tar tacksamt emot förslag på ytterligare föreläsare.

Ansökan om utökat rasregister
Ansökan har inkommit om utökat rasregister från Nina Lönner Andersson.
Hon rekommenderas av klubbstyrelsen. Ingrid svarar SSRK.
Beslut: Att tillstyrka ansökan.
Sex sektioner har ännu ej inkommit med ansökan om att få arrangera Open Show 2011.
Beslut: Ingrid mailar ut vilka sektioner det gäller. Att respektive mentor kontaktar
berörda sektioner och förklarar vikten av att vi får in dessa uppgifter i god tid.

Exteriörkommittén
Har utökats med Bengt Källman och Ulla Hägglund.

§ 54

INFORMATION

Rapport
Det är klart att Moa Ågren är back-up för Anita när hon är bortrest eller om hon skulle
bli sjuk.

§ 55

PR

Rapport
Mycket av uppdraget krig PR känns nytt för Eva A-E. Hon har fått en låda av Lotta L som
hon behöver hjälp med att sortera, samt göra en arbetsfördelning.
Beslut: Eva och Anita åker till Owe för att gå igenom allting, så att Eva känner sig väl
insatt i uppgiften.
GRK har anvisat 75 valpkullar hittills i år och 15 omplaceringar.

§ 56

UTBILDNING

Rapport
Inget att rapportera då utbildningsansvarig ej närvarar.

§ 57

SEKTIONERNA

Rapport
Regionala träffar
Det har inte blivit någon i norra delen av landet än.
Janet har varit på ett styrelsemöte i Uppland, väldigt positivt.
Eva S-H har haft ganska mycket kontakt med Närke och kommer att hälsa på dem nästa
gång hon passerar.

............ ............

§ 58

GOLDENFULLMÄKTIGE
Inget att rapportera

§ 59

INKOMMANDE SKRIVELSER
SSRK


Sammanställning över forskningsprojekt gällande hund som man idag bedriver på
SLU



Ansökan om utökat rasregister från Nina Lönner Andersson



Enkät gällande arbete avseende hundars mentalitet



Ny auktorisation A Berntsson Viltspårdomare



Angående felaktigt resultat GRK:s Club Show i Skara



Protokollsutdrag Exteriörkomm från SSRK:s styrelsemöte 100521



HS protokoll



Retrieverjaktkomm protokoll



Spanieljaktkomm protokoll



Viltspårskomm protokoll



Utbildningskomm protokoll



Informationkomm protkoll



Avelskomm protkoll

SKK


Artikel till rastidningarna av Åsa Lindholm på uppdrag av SKK/AK ”Min hane – en
avelshund?”



Inbjudan till kurs för Avelsråd Steg 1 Grundutbildning 16-17 oktober



Komplettering till Utställnings- och Championatbestämmelser, samt en reviderad
upplaga av den samma

§ 60



Nya regler för Svenskt Viltspårschampionat



Katalogisering av artiklar från ras- och specialklubbarnas tidskrifter



Frågeformulär om hundens beteende



Information gällande ansökan om hälsoprogram SKK

UTGÅENDE SKRIVELSER
Agria - Tack för medverkan på sektionsdagarna.
SSRK - Tillstyrkt ansökan om uttökat rasregister från Eva Jönsson
SSRK - Svar på förslag på reviderade jaktprovsbestämmelser för retriever
SSRK - Protokollsutdrag gällande stadgeändring
Kerstin Eklund och Helena Hellström - Svar på skrivelse angående utgivningsplan för GN

§ 61

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor anmälda

§ 62

MÖTETS AVSLUTANDE
Owe tackade alla och förklarade mötet avslutat

…………………………………

……………………………………..

…………………………………………….

Annika Sahl-Kadar

Owe Rindstrand

Eva Sjölinder-Hansson

Sekreterare

Ordförande

Justerare

............ ............

