Protokoll GRK:s styrelsemöte den 15 mars 2013
Beslutande:

Owe Rindstrand
Anita Ohlson

Sigvard Eriksson

Annika Andersson
Janet Johansson
Eva Arnell Ek

Ingrid Grundström
Suppleanter:

Lena Ohlsson

Cathrine Möller
Adjungerad:

Annika Sahl Kadar, sekreterare

§ 144

MÖTET ÖPPNAS

§ 145

VAL AV JUSTERARE

§ 146

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§ 147

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

§ 148

ORDFÖRANDE

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Ingrid Grundström.

Föreliggande dagordning godkändes.

Föregående protokoll godkändes.

Medlemsavgift

Då frågan kommit upp till diskussion har Owe tagit upp med SKK om en sektion kan

betala medlemskapet för någon enskild person, dvs. använda medlemmarnas pengar för
att betala andras medlemskap. Svaret var klart nej. Medlemmar ska själva lösa sitt
medlemskap. Ersättning för väl uträttat värv får ske på annat sätt.

Beslut: Att informera berörd sektion.

SSRK:s funktionärsträff

Styrelsen diskuterar vilka som skall åka på årets funktionärsträff. Lena kommer att vara
där för SSRK på utbildningsseminariet. Styrelsen kommer att fatta beslut på
konstituerande mötet.

Sign ………….

…………
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§ 149

EKONOMI

Rapport

Sigvard rapporterar om det ekonomiska läget. Det har redan i år kommit in

medlemsavgifter på c:a 190.000 kr. I övrigt har det inte hänt så mycket på den

ekonomiska fronten då året ännu är väldigt ungt.

Brev från revisorerna

Revisorerna har inkommit med några synpunkter på redovisningen. Det handlar om

interna transaktioner som inte påverkar resultatet. Sigvard har gått igenom och håller på
att justera. Han siktar på att vara klar till nästa styrelsemöte. Revisorerna vill ha ett
delårsbokslut efter sommaren.

Hedersmedlem
Beslut: Att uppvakta hedersmedlem på högtidsdagen
§ 150

RAS/AVEL

Rapport

Inget att rapportera.
§151

MENTALITET/FUNKTION

Rapport

Det har börjat ramla in anmälningar från sektionerna till att arrangera MH. Lena kollar
rutiner kring betalning av MH-protokoll med Sigvard.

FB-R rapport arbetsgruppen

Janet rapporterar från arbetsgruppens senaste möte. Ingenting är klart än hur det

kommer att bli i fortsättningen.
§ 152

HÄLSA

Rapport
Ichtyosis - DNA-test

Idag finns det blodprovstest. Man har testat hundar på kontinenten som haft symptom

på Ichtyosis och enligt uppgift var 83% av dessa hundarna bärare eller drabbad.
§ 153

JAKT

Funktionärer till KM

Vi lägger ut lista på sektionsdagarna, där man kan anmäla sig att vara funktionär.
§ 154

EXTERIÖR

Rapport

Allt är klart inför Club Show.
Beslut: Annika A representerar, Owe alternativt.
Ingrid har fått ett samtal från en domare i domarkommittén, som hade ett par

synpunkter på vårt raskompendium. Han vill bl.a. att vi sätter ut vilket kön hunden har
på bilderna.

Beslut: Att vid nytryck revidera det.
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§ 155

INFORMATION / PR

Rollup

GRK Stockholm har många uppdrag i många olika sammanhang. Senaste gången gick en
rollup sönder av vinden. Nu undrar de om de kan få ha en stationär rollup.

Beslut: Att inköpa två ”flagg” rollup. Stockholmssektionen förvarar den ena.
§ 156

UTBILDNING

Rapport

Goldenlägret är under kontroll. Anmälningarna börjar komma in.
§ 157

SEKTIONERNA

Rapport
Närke

Har haft två årsmöten och beslutat att lägga ned sektionen. Förslag på fördelningen av
medlemmarna har gjorts.

Beslut: Att lägga ned Närkesektionen. Att hämta deras material, samt att deras

ekonomiska tillgångar betalas in till Klubbstyrelsen. Samtliga medlemmar i Närke skall
få ett personligt brev med information.
§ 158

GOLDENFULLMÄKTIGE

Rapport

Styrelsen går igenom förberedelserna.
§ 159

INKOMMANDE SKRIVELSER

SSRK - Auktorisationer/exteriördomare - Arvid Göransson
SBK - Inbjudan till 2013 års RAS/D-RUS konferens

SSRK - Information om kommande ändringar i rutinerna för inregistrering av hundar,
registrerade i annat register än av FCI godkänd klubb.

SKK - Inbjudan till Grundläggande utbildning för styrelseledamöter

Medlem - förfrågan om annonsering i GN

SKK - Rutiner för tillämpning av SKK:s Särskilda rasspecifika domaranvisningar
SSRK - Lansering av AGRIA Breed Profiles Update 2006-2011

SSRK - Påminnelse om administreringen av Provledarutbildning
Studiefrämjandet - Inbjudan föreläsning av Keith Mathews

GRK:s revisorer - Reflektioner efter genomförd revision

SKK - Personer som ej får bli medlemmar inom SKK-organisationen

SKK - Personer som är uteslutna ur SKK-organisationen

SSRK - Inbjudan till SSRK:s Fullmäktige 2013

SSRK - Inbjudan till SSRK:s Funktionärsträff 2013

Novartis Animal Health - Önskemål om bilder till tidningsartikel

SSRK - Information om auktorisation retrieverjaktprovsdomare kat A Mats Närling

SSRK - Information om auktorisation retrieverjaktprovsdomare kat A Sören Swärdh
SSRK - Nytt utställningsår, resultatredovisning för avdelningar & rasklubbar
SSRK - Enkät Rasdata

SKK - Avliden hedersledamot

SBK - Information från SBK om Agilityns framtid med länk till enkätsvar
SKK - Remiss - revidering av SKK:s Grundregler

SKK - Listor över uteslutna personer samt personer som ej får bli medlemmar

SKK - Reseersättningsdokument som tillämpas av SKK centralt

SLU - Inbjudan till SLU-konferens om immunmedierade sjukdomar

SKK+SSRK - Bekräftelse att lägga till även BPH i våra kortsiktiga mål för mentalitet
Medlemmar - Dummy på broschyr
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SSRK - Ansökan om utökat rasregister - Mats Jonsson

SSRK - Bekräftelse på mottaget brev från GRK ang. konkurrerande klubbverksamhet
SKK - Bekräftelse på mottaget brev från GRK ang. konkurrerande klubbverksamhet

SSRK - Ansökan om utökat rasregister - Åke Cronander

SSRK - Ansökan om utökat rasregister - Johnny Andersson

SKK - Reviderade regelhäftet "Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare".
SKK - Pressmeddelande - Rashunden fortfarande mest populär

Medlem - Mail med tack för utmärkelsen Årets Agriastipendie
§ 160

UTGÅENDE SKRIVELSER

SSRK - Brev angående eventuell konkurerande verksamhet

SKK - Brev angående eventuell konkurerande verksamhet
Sektionerna - Nyhetsbrev januari 2013

SSRK - Godkännande av aspiranter till SKK:s Preparandkurs, samt Johnny Andersssons
ansökan om utökat rasregister på golden

SSRK - Svar på remiss angående SKK:s grundregler
SSRK - Svar på hur klubben använder Rasdata

Medlem - Angående svar på förfrågan om annonsering i GN

SSRK - Tillstyrkan av Mats Jonssons ansökan om utökat rasregister på golden
SSRK - Tillstyrker ej ansökan om utökat rasregister för en sökande
Medlemmar - Svar på förslag till broschyr
§ 161

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 162

MÖTETS AVSLUTANDE

Inga övriga frågor

Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.

-------------------

Owe Rindstrand

Ordförande

Sign ………….

-------------------------

Ingrid Grundström

Justerare

…………

---------------------

Annika Sahl Kadar
Sekreterare
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