Protokoll fört vid GRK:s styrelsemöte den 11-13 januari 2013
Beslutande:

Owe Rindstrand
Anita Ohlson

Annika Andersson
Sigvard Eriksson
Janet Johansson
Eva Arnell Ek

Lena Ohlsson
Suppleant:

Cathrin Möller
Adjungerade:

Annika Sahl Kadar, sekreterare
Inger Karlsson § 123
Lisa Falck § 123

Anmält förhinder:

Ingrid Grundström

§ 114

MÖTET ÖPPNAS

§ 115

VAL AV JUSTERARE

§ 116

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§ 117

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

§ 118

ORDFÖRANDE

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Lena Ohlsson.

Föreliggande dagordning godkändes och lades till handlingarna.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Verksamhetsberättelse

Styrelsen går igenom och justerar texterna till verksamhetsberättelsen.
Beslut: Att fastställa verksamhetsberättelsen för 2012

Verksamhetsplan

Styrelsen går igenom föreslagen verksamhetsplan.
Beslut: Att fastställa verksamhetsplan för 2013
Sign ………….

…………
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Propositioner
Våra fonder

Klubben har idag två fonder, en för PRA och en för Fysisk och mental hälsa.

Klubbstyrelsen föreslår nu Goldenfullmäktige att slå ihop det till en fond
för att främja både fysisk och mental hälsa.

Beslut: Att lägga fram en proposition till Goldenfullmäktige 2013

Valphänvisningen

Annika A tar upp att vi bör ändra i kraven för valphänvisningen angående
utställningsmeriter. Tidigare har beslutats att VG skall räcka som merit.

Statistiken visar idag att hela 73% har fått excellent. Med facit i hand så är
det minst lika många som fick 1:or förr. Därför bör vi kräva excellent i
valpförmedlingen.

Beslut: Att Annika A skriver ihop propositionen samt att lägga fram den för
Goldenfullmäktige

Hedersmedlem

Styrelsen diskuterade olika förslag, men kom fram till att inte föreslå någon

i år.

Utmärkelser

Goldentrofé hane: Dewmist Serrano

Goldentrofé tik: Solstrimmans Sagacious Design
Uppfödartrofén: Kennel Dewmist

Stenbury Trophy: Ralun Versace
Iron Coin: Kennel Dewmist

Årets Viltspårgolden: Memarkens Sarah

Ungdomsresestipendium: Ingen ansökan

AGRIA stipendiet: Styrelsen kom fram till ett namnförslag att presentera för
Agria för beslut.

Styrelsen diskuterar presumtiva kandidater till Breeders Crown. Vi

beslutade helt enigt om mottagare av priset.

Beslut: Anita och Annika A skriver motiveringen till Breeders Crown

Avtal Royal Canin

Owe har tecknat ett nytt treårsavtal med Royal Canin. Vi har bl a fått extra
medel till jubileumsaktiveteter i samband med Englandsresan.

Jubileum
Englandsresan

84 personer är anmälda. GRK kommer att ha mingel på torsdagen.
Styrelsen diskuterar vilka vi skall bjuda in till det.

Profilartiklar, väskor och muggar är beställda. Sigvard visar förslag på

namnskyltar i form av en golden retriever.

Beslut: Överlåta till Englandskommittén att göra inbjudningar till minglet.
Att beställa namnskyltar till resenärerna

Sign ………….
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Mötesplanering
Beslut: 18-19 maj, 12-13 juli, 11 augusti telefon kl 19.00, 19-20 oktober
och 10-12 januari 2014, Fullmäktige o sektionsdagar 22-23 mars 2014.

§ 119

EKONOMI

Rapport

Kassören redogör för föreliggande bokslut för verksamhetsåret 2012.
Styrelsen konstaterar att Goldenspecialen överskred budget. Övrig
verksamhet ligger i stort sett inom budget.

Budgetförslag 2013

Styrelsen diskuterar föreliggande budgetförslag.
Beslut: Att fastställa budget för 2013

§ 120

RAS/AVEL

Uppföljning RAS

Vi har svårt att uppnå våra mål om andel höftledsröntgade golden. Andelen
röntgade golden minskar, endast ca 50% nu. Vi bör kontakta SKK i den

frågan för att se om vi gemensamt kan vända den negativa trenden.
Beslut: Att Annika A kontaktar SKK

Nya uppfödarutbildningen

Lena och Annika A har reviderat den gamla uppfödarutbildningen. Styrelsen
går igenom upplägget. Den kommer att presenteras på sektionsdagarna.

Beslut: Att godkänna den nya uppfödarutbildningen att gälla från och med
nu

PRA

Nu är det klart med testet för GR_PRA2 och information ligger ute på
hemsidan.

Annika A har haft kontakt med Susanne Rehlin på Labbeklubben om deras

anlagstest för apportering. Den är i tre delar, en markering med skott, sök
– där man går i mitten och har 3-4 apporter på sidorna, vatten en

markering. Är det mätbart på detta sätt? Tillför det något för vår klubb/ras?
Räcker funktionsbeskrivningen även om den saknar vattendel? Det vi i

första hand behöver undersöka är utvecklingen avseende skottfasthet, om
våra golden har vattenpassion och apporterar. Är detta ett sätt att få fram

information och motivera de som inte går på B-prov att pröva sina hundar
jaktligt?

Beslut: Att följa upp Labbeklubbens projekt

Sign ………….
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§121

MENTALITET/FUNKTION

Uppföljning RAS

44 golden har gått BPH.

Budgetering av MH/FB

SBK har ökat priset från 90 kr/hund till 115 kr/hund för
stambokföringsavgift + administrationsavgift.

Klubbstyrelsen har tidigare betalat den avgiften. Styrelsen anser inte, nu när

BPH finns, att det finns någon anledning till att sponsra MH-verksamhet
framöver. Manualen avseende MH måste uppdateras enligt detta.

Räkningen går till klubbstyrelsen, som sedan debiterar arrangören.
Beslut: Att arrangerande sektion/uppfödare själv skall betala

stambokföringsavgiften och administrativ kostnad för MH från och med
2013

Funktionsbeskrivning-R

Den är nu godkänd av SKK och SSRK. Den skall börja stambokföras under

en prövoperiod från 2014-15. Funktionärer kommer att börja utbildas.

§ 122

HÄLSA

Renal Dysplasi

Annika har haft kontakt med I Röstlund för att ta reda på varför vi fick

centralregistering av RD/PNP 2005. Ett problem idag är att hundägarna inte

låter obducera sina avlivade hundar och då blir inte heller diagnosen
registrerad hos SKK.

Beslut: Att skriva en artikel i GN om RD/PNP. Be SKK hjälpa oss att

informera veterinärer att vi har central registrering av Renal Dysplasi

Ichtyos

Det är många som pratar om Ichtyos idag. Tydligen ett uppmärksammat

problem i Finland och Danmark. Det finns DNA-test, swab, i Frankrike, men

det är inte godkänt av SKK. Styrelsen ser inte Ichtyos som ett problem i
Sverige i dagsläget.

§ 123

JAKT

Elmia

Labradorklubben vill gärna vara med och samarbeta med oss. Flatklubben
har inte svarat på vår förfrågan. Vi tänker oss en liten uppvisning och en
monter.

Beslut: Anita kollar med SSRK om vi kan ha en gemensam monter med dem

KM

Planerar enligt planen att genomföra det i Villingsberg. Vi har marken och
maten som vanligt, men boendet kan det bli problem med.
Beslut: Anita bokar upp rum och stugor i närheten
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C-prov

Inger Karlsson från GRK Stockholm/Gotland och Lisa Falck, NM-

kommittén, berättar om deras planer för klubbens första ”Goldenklubbens

C-provmästerskap” och NM-uttagning. Det kommer att äga rum i

Kungsbyn, Västerås, den 29-30 juni 2013.

Eventuella jubileumsrelaterade saker kommer klubbstyrelsen att bidra med.

De pengar, foder etc. som tidigare varit avsatta för GS skall nu istället gå till
C-provet.

Inger Karlsson är kontaktperson gentemot styrelsen.
Gun Eriksson kommer att vara kommissarie.

Johan Fogelberg kommer vara provledare för elit och NM. De har flera
förslag på namn på provledare till nkl o ökl.

Planen är att nkl, ökl och elit går på lördagen. På söndagen är det nkl, ökl
och uttagningen till NM.

Till NM får man anmäla 3-mannalag. Hundarna skall vara på elitnivå. Det

kommer att finnas möjlighet att efteranmäla lag, dvs. man kommer att

kunna anmäla på plats. Lisa har kollat med Norge och fyra lag får åka. Två
lag sponsras av GRK.

Intentionen är att ta hit två engelska domare till eliten och NM-uttagningen.
Sektionen önskar en garantisumma på 5000 kr för aktiviteten.

Inte fått tag i någon domare att ta med till NM i Norge 2013 än, jobbar
vidare på det.

Beslut: Anita O tar fram mall till diplom till deltagarna. Att klubbstyrelsen

budgeterar en buffert på 5000: kr till arrangemanget. Anita skriver annons

NM 2014 i Sverige

Arrangemanget i Finland var väldigt bra. Vi skall försöka göra det på

samma vis. Diskuterar tidpunkt, plats och möjlighet att kunna erbjuda ett

officiellt elitprov på söndagen. Kanske vi skall ha det som ett särskilt prov.
NM-kommittén arbetar vidare med förberedelserna.
RAS

Styrelsen diskuterade utifrån RAS hur vi följer upp vattenpassionen.
Eva A E går igenom jaktprovsprotokollen för att se utvecklingen av
bedömningen när det gäller vattenpassionen.

§ 124

EXTERIÖR

Två ansökningar om utökat rasregister och två till SKK:s Preparandkurs.
Beslut: Att till SKK:s Preparand kurs i första hand godkänna Ingrid
Lundkvist och i andra hand Lena Sundquist. Att godkänna Johnny

Andersson för utökat rasregister. Den andra ansökan om utökat rasregister
bordläggs

Sign ………….
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§ 125

INFORMATION / PR

Rapport

Aktuellt medlemsantal 31/12 2012 = 4 622.
Cathrin börjar sakta ta över medlemsservicen – dvs. Membit-

administrationen, registrera nya medlemmar, plocka bort medlemmar som
inte betalat, adressändringar etc. från Anita.

AU har beslutat att skickat almanackor, tillsammans med ett brev, till

uppfödare som använt sig av valphänvisningen, så att de kan skicka dem
till sina valpköpare.

Beslut: Styrelsen tillstyrker AU:s beslut

Annonsering i Hundsport

Vi har fått ett erbjudande att ha en liten annons på Rasklubbstorget, i tio

nummer för 4000 kr.

Beslut: Att fortsätta satsa pengarna på information på Google istället

Facebook

Finns en grupp som heter Mälardalens jakthundsklubb för Spaniel och

Retriever som startats av en trolig medlem i SSRK. Detta kan med andra ord
vara en konkurrerande verksamhet, vilket inte är tillåtet inom SKK-

organisationen.

Beslut: Anita skriver till SSRK:s HS och för kännedom till SKK:s
föreningskommitté

Nya valpbroschyren

Styrelsen diskuterar det nya förslaget på Valpbroschyr som kommit från

May Scherp Samuelsson och Margareta Faringer Thorsén. Styrelsens

synpunkter samlades ihop och en arbetsgrupp tillsätts för att slutföra
arbetet.

Beslut: Att Annika A, Cathrin och Anita bildar arbetsgrupp för slutversion av
valpbroschyren

Trimhäftet

Anita önskar synpunkter inför nytryck. I den nuvarande saknas information

om hur man ansar byxorna, samt att förstasidesbilden bör vara en hund
som inte är fotoshoppad.

Beslut: Anita ombesörjer ny text och bild

Rasdata

Idag betalar vi 7 000 kr för att använda RAS-data. Tydligen subventionerar

SSRK det och risken finns att det kommer att bli dyrare.

Beslut: Att fortsätta betala för RAS-data och ta ny ställning när vi får

uppgifter om nytt pris

Sign ………….
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§ 126

UTBILDNING

Goldenlägret

Klackbergsgården är bokad den 4-7 juli och kommer att genomföras på

samma sätt som tidigare år. Annonseras i GN i mars.

Utbildning av FB-funktionärer, den gamla

Lena har fått förfrågan om att genomföra funktionärskurs för den ”gamla”
typen av Funktionsbeskrivning. Det är en uppfödare som vill göra det
”internt” för sina valpköpare.

Beslut: Lena kontaktar uppfödaren och tipsar om ett flertal beskrivare etc.
som bor i närheten

§ 127

SEKTIONERNA

Sektionsdagarna

Styrelsen diskuterar upplägget och innehållet på årets sektionsdagar.

Poängkampen

Två ansökningar har inkommit.
Beslut: Att uppmärksamma dessa sektioner på Sektionsdagarna

§ 128

GOLDENFULLMÄKTIGE

§ 129

INKOMMANDE SKRIVELSER

Allt under kontroll så här långt.

SSRK – Påminnelse om RAS-klubbarnas medlemsantal
SSRK- Personer icke hänvisning
SKK- Supplement gällande Utställnings- och Championregler
SSRK – Angående bedömning av Working Test
SSRK – SKK:s Tävlingsavdelning påminner om några viktiga punkter inför
2013
SSRK – Registering av utställningsresultat från officiella utställningar
Medlem – Angående valda bilder till kalendern
SKK – Intresseanmälan BPH
SSRK – SKK:s Preparandkurs för blivande exteriördomare – två ansökningar
GRK Sthlm/Gotland – Angående anordnande av GS 2013
SSRK – Retrieverjaktprogram 2013
SSRK – Stamboksavgifter 2013
SSRK – Avgifter för mentalbeskrivning – hund, MH
SSRK – Betalningsformer, SSRK–prov
SSRK – Uttagande av administrativ avgift i samband med återbetalning
av anmälningsavgift
SSRK – Medlemskap i Jaktretrieverklubben
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§ 130

UTGÅENDE SKRIVELSER

GRK Sthlm/Gotaland – Angående utveckling av klubbens C-provmästerskap
SSRK – Avslag på ansökan om utökat rasregister
Medlem – Angående valda bilder till kalendern
SSRK – Remiss angående Rasdata.nu

§ 131

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 132

MÖTETS AVSLUTANDE

Styrelsen går igenom Bevakningslistan och uppdaterar densamma.

Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade mötet avslutat.

__________________
Owe Rindstrand

Ordförande

___________________
Lena Ohlsson
Justerare

_________________

Annika Sahl Kadar

Sekreterare

Sign ………….
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