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Protokoll för styrelsemöte 18-19 maj 2013, Scandic hotell, Upplands Väsby 
 
Beslutande: 
Owe Rindstrand 
Anita Ohlson 
Annika Andersson 
Ingrid Grundström 
Janet Johansson 
Eva Arnell Ek 
Sigvard Eriksson 
 
Suppleanter: 
Lena Ohlsson 
Catrin Möller 
 
Adjungerad: 
Annika Sahl Kadar, sekreterare 
 
                                                                                                                                                                                                               
§ 17 MÖTETS ÖPPNANDE 
 Owe hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 
      
§ 18 VAL AV JUSTERARE 
 Att jämte ordförande justera protokollet valdes Anita 
  
§ 19 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
 Föreliggande dagordning godkändes  
  
§ 20 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 
  
§ 21 ORDFÖRANDE 
 SSRK Fullmäktige 
 Handlingarna till fullmäktige består av 141 sidor! Styrelsen går igenom och diskuterar 

handlingarna. 
 
 SSRK:s funktionärsträff 
 Det var bara Owe som var där för GRK. Lena var där för SSRK Västernorrland och deltog i 

utbildningsseminariet. Utbildningspasset handlade mycket om provledarutbildningen, lite 
om diplomeringsutbildningen och än mindre om certifieringsutbildningen. Owe var med 
på ordförande mötet. Behållningen var Jan Svensson, veterinär från Royal Canin. Han 
talade om foder på ett jättebra sätt. Vi bör boka in honom till nästa års sektionsdagar.  

 
Beslut: Anita kontaktar Royal för att boka Jan Svensson till våra sektionsdagar 2014 
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 Styrelsen diskuterar om vi kanske måste börja jobba med en plan för population i 
populationen. SKK och SSRK förväntar sig att det finns med i nästa RAS. 

 
 Beslut: Att Annika A kontaktar SKK:s avelskommitté om deras inställning till population i 

populationen gällande golden 
 
 SSRK prov kommer med nya saker, bl a att man skall få förtur att starta i den avdelning 

man arbetat, att tidigare bortlottad hund skall ha företräde. 
 
 HS har inte gjort någonting omkring omorganisationen. Owe presenterade det förslag 

som vi hade för några år sedan. HS tyckte det verkade enkelt och undrade varför vi inte 
gått vidare med det. Detta berodde på att spaniel sa nej. Owe har nu skickat förslaget 
igen till HS. 

 
 England 
 Owe informerar om senaste nytt inför Englandsresan. Det kommer att vara 88 personer 

som reser med Goldenklubben. 
 
 Uppdrag från Goldenfullmäktige 
 Styrelsen fick uppdraget att se över reglerna i sin helhet för valphänvisningen.  

 
GRK Halland har skickat ett brev där man bl. a. tycker att även meriter som 
viltspår/eftersök och som räddnings- och servicehund skall räknas. 

  
 Beslut: Annika A sätter ihop en arbetsgrupp som till nästa styrelsemöte tar fram förslag 

på underlag till remiss till sektionerna 
  

Goldenspecialen 
Styrelsen tolkade att deltagarna på sektionsdagarna vill ha kvar Goldenspecialen.  
Västerbotten och Ö-vik var intresserade av att hålla den 2014 och Göteborg tillsammans 
med regionerna runt om att arrangera 2015/16. 
 
Beslut: Styrelsen tillskriver ovan nämnda sektioner i frågan 
 

 Samverkan Flatklubben 
 Eftersom delar av Flatklubbens styrelse fanns på hotellet under helgen passade vi på att 

ha ett gemensamt möte på ca en timma. På mötet diskuterade vi samverkan kring FB-r 
utbildningarna. Janet och Lena samarbetar med Flatklubbens motsvarighet. Vi diskuterade 
också att komma överens om en gemensam policy för exteriördomaransökningarna. 
Ingrid arbetar fram ett förslag tillsammans med deras exteriöransvariga. 

 
 
§ 22 EKONOMI 
 Rapport 

Kassören rapporterar att kostnaden för sektionsdagarna blev ca 20.000 kr lägre än i fjol. 
GN:s första nummer var något billigare än vanligt, vilket är ett resultat av det nya avtalet 
för tryckning.   
 
Sigvard kommer att göra ett delårsbokslut enligt revisorernas önskemål. Uppföljning på 
styrelsemötet i juli. Till dess ska även kundresekontrat vara justerat.  
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§ 23 RAS/AVEL 
 Uppföljning RAS 
 Styrelsen diskuterar mål och strategier för RAS avseende klubbstyrelsens uppdrag.  

Vi presenterar aktuell statistik i GN och på hemsidan. Vi ska årligen skicka ut 
uppfödarbrevet till nya uppfödare. 

 
 Beslut: Kolla om man kan få listor årligen från SKK på nya uppfödare 
 

Valphänvisningsregler/om foderhundar 
Styrelsen har fått brev om klubben kan ha något forum för fodervärdshundar.  
 
Beslut: Styrelsen tycker i nuläget inte att det är aktuellt 

  
Statistik jaktprov – utställning 
Janet har gjort en jämförelse över hur fördelningen av pris på utställning på unika 
individer där endast de bästa resultaten räknas. Resultaten är väldigt likvärdiga mellan 
2009 och 2012. 2009 fick 74% första pris och 2012 fick 73% excellent. I Jämförelsen på 
jaktsidan så är fördelningen 1:a pris i nkl 2009 39% och 2012 25%; 1:a pris i ökl 2009 
25% och 2012 23%. I ekl var det båda åren 26% 1:a pris. 
 
Inbjudan till kurs för avelsfunktionärer – SKK 
 
Beslut: Att skicka Annika A på kurs för avelsfunktionärer 
 
Avelsindex 
Annika A har försökt få kontakt med SKK för att få en utvärdering hur röntgenresultaten 
ser ut nu efter införandet av avelsindex. Enligt uppgift kommer vi att få det till hösten. 
Vi har haft två hundar med C-höfter på valpförmedlingen, dvs. de har ett avelsindex över 
100. 
 

 
§24 MENTALITET/FUNKTION 
 Uppföljning RAS 

Att arrangera M1 kurser ligger på sektionerna.  
Det viktiga är att vi får våra hundar beskrivna oavsett det är MH eller BPH. 
Några få sektioner anordnar MH.  
Det är svårt att få funktionärer utbildade för BPH.  
 
Beslut: Skriva en artikel i GN om vad som händer med mentaliteten, utvärdering av BPH 
etc 
 
Funktion 
Det finns 10 styck FB som är annonserade nu.  
 
Utbildning FB-r 
GRK har en grupp som är redan utbildade.  
Nu är det en ny utbildning på gång, där vi har två deltagare med.  
Det är ytterligare en utbildning planerad i juni. 
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§ 25 HÄLSA 
 RAS 
 Styrelsen går igenom mål och strategier för målet Hälsa. 
 Viktigt med förebyggande åtgärder för att minska ledproblem. 
 Lyckats bra med PRA, inga nya fall på länge.  
 
 Kastration 
 Kalmar Djursjukhus hade en kampanj om kastration med en bild på en golden retriever 

som profilhund. Annika A kontaktade dem om att klubben inte tyckte det var så trevligt 
att se en golden som reklam för kastration. Det kan lätt uppfattas att just golden 
retrievern är en hund som är lämplig att kastrera. De har nu bytt ut bilden till en 
blandrashund. 

 Annika har skickat frågan vidare till SKK och SSRK om den numera slentrianmässiga 
kastrationen. SKK svarar att de är mycket bekymrad över utvecklingen att 
veterinärklinikerna gärna rekommenderar kastration av friska hundar. SSRK engagerade 
sig först, men har sedan inte återkommit. 

 
 Beslut: Annika A kontaktar SKK igen för att be dem organisera ras-/specialklubbar mot 

slentrianmässig kastration av friska hundar. 
 

Hälsoenkäten 
Nästa år är det dags för en ny Hälsoenkät. Det är viktigt att vi uppdaterar den då det 
kommit fram nya hälsoaspekter. Vi måste tänka på att beställa två adresslistor för att 
särskilja hundar som är 3 respektive 6 år. Går det att göra en digital enkät? Vi planerar 
utöka antalet vi skickar till för att få ett större underlag.  
 
Beslut: Janet tar kontakt med Ewa Svanberg för att få information och svaren från förra 
undersökningstillfället 

 
 
§ 26 JAKT 
 Uppföljning RAS 
 Styrelsen går igenom mål och strategier för Jakt/funktion. 
 Under 2012 startades 227 golden på B-prov, 22 på A-prov och 8 på praktiska prov. 
  
 Styrelsen diskuterar varför antalet golden som startar på B-prov har minskat under senare 

år. Har nkl fått dåligt rykte för att det är för mycket ”cirkuskonster”? Provet skall vara en 
egenskapsbedömning, som i första hand har som uppgift att mäta viljan att apportera, 
bära vilt, vattenpassion och skottfasthet. Då borde det kunna vara enkelt upplagt och 
genomföras med kopplad hund mellan stationerna. 

 
 A-provet 
 Vi kommer att arrangera ett A-prov i Ljusdal med hjälp av en medlem som ställer mark till 

förfogande samt ordnar funktionärer. 
 
 AU-beslut att vi står för domarnas resor. 
  
 Beslut: Att godkänna AU:s beslut om att stå för A-provsdomarnas resor. 
 
 Vattenpassionen 
 Eva har gått igenom alla jaktprovsprotokoll från 2012 och tittat på vattenpassionen och 

den visar sig vara mycket god. Eva håller också på och kollar i protokollen om stressen är 
högre hos golden av jaktstam än hos den övriga populationen. 
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 Kungsbyn 
 Vi har ännu inga har aktuella uppgifter på intresset för C-provet.  
 
 KM 
 Eva kommer att, tillsammans med Sune Nilsson, reka marker den 18 juli. Vi har nu 11 rum 

i hundbyggnaden, 5 rum i östra befälsflygeln för domarna. Bergasalen är ok och även 
duschar och toaletter vid uppställningen för husvagnarna. Det behövs ytterligare 
funktionärer. 

 
 KM manualen 
 Den är reviderad och nedbantad till tre sidor. 
 
 NM 
 Vi har skickat våra efterfrågade synpunkter till Norge på hur vi tycker att upplägget på NM 

skall vara. 
  
 Beslut: Eva och Annika S K representerar klubben på årets NM och på mötet om NM:s 

framtida upplägg 
   
  
§ 27 EXTERIÖR 
 Uppföljning RAS 

 Styrelsen går igenom mål och strategier för Exteriörmålet. Konstateras att vi gör allt som 
står där. 

  
 Rapport Club Show 

 Annika A var där och rapporterar att det var väldigt trevligt. Det var 138 hundar anmälda. 
Mycket välarrangerat, alla nöjda, både domare och deltagare.  
 

 Utökat rasregister tre ansökningar 
 Vi har fått in tre ansökningar om utökat rasregister. Styrelsen diskuterar de sökandes 
meriter.  
 
Beslut: Att avslå ansökningarna nu och rekommendera alla tre sökande att gå två 
elevtjänstgöringar hos rasspecialist 
 
Exteriördomarkonferens 2015 
 Klart med att Agneta Cardell kommer tillsammans med Katrina Bäckström för att 
presentera vår ras.  

 
 
§ 28 INFORMATION / PR 
 Utomhusflaggor 

En av klubbens rollups har gått sönder. Anita har nu beställt två ”flaggor”. En av dem skall 
finnas hos Stockholmssektionen, då de har många aktiviteter. 

  
 Valpbroschyren 

Klubben har fått sponsring från Agria och Royal för tryckning av den nya valpbroschyren.  
Styrelsen går igenom inkomna synpunkter från tre uppfödare som fått texterna på remiss 
och justerar några av texterna. 
 
 Beslut: Att trycka upp 10.000 ex 
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 Trimhäfte 
Vi behöver göra ett nytryck under hösten. Exteriörkommittén har fått möjlighet att yttra 
sig om innehållet, men inga synpunkter har inkommit. Ingrid fixar bilder på hur man 
trimmar byxorna, för att få med även detta i nya broschyren. 
Om vi trycker 2.000 ex kostar det 7.350 kr. 
 
Beslut: Att trycka 2.000 ex 

 
 
§ 29 UTBILDNING  
 Goldenlägret 
 Planering i full gång. 
 
 Anmälan till certifiering 
 GRK har anmält en deltagare. 
 
 Utbildning FBr 

 Tanken är att det är sektionerna som skickar deltagare till kommande utbildningar. Lena 
avgör vilka sektioner som får skicka. 
  
 

§ 30 SEKTIONERNA 
 Närke 

Närkesektionens prylar är hämtade och finns nu hos Anita. Deras pengar har överförts till 
klubbstyrelsen. 

  
Nya sektionsnamn 
Värmland/Norra Dalsland byter till Värmland. Östergötland/Södermanland byter till 
Östergötland. 
 
Mailkonversationer 
Det har framkommit att en del sektionsstyrelser inte har en fungerande mailpolicy. Att de 
inte svarar på interna mail och att aktuell information inte läggs ut på hemsidan. 
Klubbstyrelsen har tagit fram ett dokument om hur styrelsens policy i sådana frågor är. 
 
Beslut: Anita skickar ut klubbstyrelsens dokument till sektionerna för kännedom/hjälp 
 

 
§ 31               GOLDENFULLMÄKTIGE 
 Inga frågor 
   
  
§ 32 INKOMMANDE SKRIVELSER 
 Kalmar Djursjukhus- Brev angående kastrationskampanj 
 Kalmar Djursjukhus – Mail angående kastrationskampanj 
 GRK Närkesektionen – Protokoll årsmöte 1-nedläggning 
 GRK Närkesektionen – Protokoll årsmöte 2-nedläggning 
 SSRK – Inbjudan till Stewardutbildning 
 SKK – Katalog för PC 
 Raserådet for Golden Retriever i Norge – Inbjudan till NM 2013 
 SSRK – Protokollsutdrag §124 HS protokoll 20130309—10 
 SSRK- Protokollsutdrag §142 HS protokoll 20130309—10 
 SKK – Personer som är uteslutna ur SKK-organisationen 
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 SKK- Personer som ej får antas som medlemmar i SKK-organisationen 
 SKK- Personer som sökt och fått återinträde i SKK 
 SSRK- Protokollsutdrag §125 HS protokoll 20130309—10 
 SSRK- Prokollsutdrag §139 HS protokoll 20130309—10 
 SSRK-Inbjudan till exteriördomarkonferens 2015 för retrieverdomare 
 SKK- Förfrågan om utökat rasregister Theres Johansson 
 Pudelklubben – Inbjudan till föreläsning om hundens ögonsjukdomar 
 SKK – Inbjudan till grundutbildning av avelsfunktionärer  
 SKK – Auktorisationer exteriördomare 
 SKK – Förfrågan om utökat rasregister Lars Adeheimer 
 SKK – Förfrågan om utökat rasregister Anita Whitmarsh 
  
 
§ 33 UTGÅENDE SKRIVELSER 
 Kalmar Djursjukhus – Brev angående kastrationskampanj 
 Kalmar Djursjukhus – Brev angående kastrationskampanj 
 Sektionerna – Nyhetsbrev Mars 2013 
 Närke sektionens medlemmar – Information om nedläggning av sektionen 
 
 
§ 34 ÖVRIGA FRÅGOR 
 Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades. 
    
  
§ 35 MÖTETS AVSLUTANDE 
 Ordförande tackade för helgens arbete och förklarade mötet avslutat. 
  
 
 
 
-------------------- -------------------- -------------------- 
Owe Rindstrand Anita Ohlsson Annika Sahl Kadar 
Ordförande Justerare Sekreterare 
  
 
 
 


