
           
                                                                                                                                                                                        
Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 
Scandic Hotell Upplands Väsby 

 
Sida 
1 av 5 

 

Närvarande: 
Owe Rindstrand 
Anita Ohlson 
Björn Ekedahl 
Ingrid Grundström 
Janet Johansson 
Lotta Fornås 
 
Anmält förhinder: 
Lotta Lindeberg 
 
Adjungerad: 
Annika Sahl-Kadar, sekreterare 
 
§ 181             MÖTETS ÖPPNANDE 
 
Owe förklarar mötet öppnat 
 
§ 182 VAL AV JUSTERARE  
 
Ingrid väljs att justera dagens protokoll 
 
§ 183 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
 
Dagordningen godkändes 
 
§ 184 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 185 ORDFÖRANDE 
  
AU beslut 
AU har beslutat godkänna fullmäktigepresidiets önskan om att övernatta i samband med 
fullmäktigemötet.  
 
Beslut: 
Styrelsen godkände AU:s beslut 
 
Att under sektionsdagarna och fullmäktige sälja det nya raskompendiet till ett specialpris av 70 kr, 
samt att till sektionerna sälja det för 65 kr för beställningar fram till den 1 april. 
 
 
 

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



 
Årlig publicering i Apportören 
 
Beslut: 
Att formulera en kort version av den text som finns i verksamhetsberättelsen enligt samma modell som 
förra året och att uppdra detta till nya styrelsen att skickas in senast 15 april. 
 
Vision  
Vi tittade på SSRK Värmlands 5-åriga klubbvision och konstaterade att fler delade våra tankar om att 
skapa en långsiktig strategi.  
 
Beslut: 
Att ta till vara på dessa idéer och fortsätta arbetet mot en långsiktig vision även för GRK. 
  
 
§ 186  EKONOMI 
 
Ekonomin ser fortsatt god ut. Inget särskilt att rapportera. Vi har tillräckligt med tillgångar för att 
betala både sektionsdagarna och nästa nummer av Golden Nytt. 
 
§ 187 JAKT 
 
Remiss angående regelrevidering av retrieverjaktprov 
Dokumentet från retrieverjaktkommittén kom som en blixt från en klar himmel.  Lotta begärde ett 
förtydligande och förlängd svarstid, vilket hörsammades. När man läser förslaget är det lätt att bli 
detaljorienterad. Lottas tolkning av förslaget är att målen i remissen är: 
 
att öka antalet startande och minska bortlottningen,  
att säkerhetsställa/ öka jaktprovsdomarnas kompetens/vidareutveckling.  
 
Lotta presenterar sina tankar omkring förslaget och styrelsen diskuterar frågan.  Till Jaktseminariet på 
lördagen är Lasse Johnsson inbjuden och då kommer förslaget att diskuteras. Lotta kommer att utifrån 
de synpunkter som kommer fram då, samt de synpunkter som inkommit från enskilda medlemmar att 
sammanställa klubbens svar inom remisstiden. 
 
NM- alla länder kommer med fulla lag. Funktionärerna är klara.  Behövs dock funktionärer till 
handlerutbildningen på söndagen. Lotta jobbar vidare med det. 
 
 
§ 188 EXTERIÖR 
 
Ansökan om utökat rasregister 
 
Beslut: Att tillstyrka inkommen ansökan från Eva Jönsson. Ingrid tillskriver SSRK. 
 
 
§ 189 UTBILDNING 
 
Instruktörsutbildning 
Det kommer att, i samverkan med övriga retrieverklubbar genomföras antingen en 
diplomeringsutbildning eller certifieringsutbildning till hösten förutsatt att den utlovade uppdateringen 
av kursmaterialet blir klar. 
 
 

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



 
Goldenlägret 
Allt går enligt planeringen 
 
Handlerutbildning 
Kommer att genomföras den 25 april i samband med Nordiska Mästerskapet i Kungsbyn. Sammanlagt 
16 deltagare är anmälda för närvarande. 
 
Provledarutbildning 
Planeras i höst i samarbete med Göteborgssektionen. 
 
 
§ 190 PR 
 
Raskompendiet 
Raskompendiet är färdigt och ska enligt tidigare beslut skickas ut till samtliga officiella exteriördomare 
tillsammans med Goldenfilmen.  
 
Beslut: Kompendiet skickas även till några personer som bidragit med nya bilder till kompendiet. Ingrid 
och Anita samarbetar och genomför utskicket under våren.  
 
Facebook 
Sedan den 18 januari har drygt1300 personer anslutit sig till vår Facebooksida. 
 
E-postavisering 
Även om arbetet med att samla in e-postadresser från medlemmarna fortfarande går lite trögt, föreslås 
att på försök starta med att dela upp aviseringarna både med e-post och vanlig post, samt att 
eventuella påminnelser skickas uteslutande med vanlig post. 
 
Beslut: Enligt förslaget att genomföras från maj månads avisering 
 
 
§ 191 RAS/AVEL 
 
Remissvar 
Vi har fått in många och utförliga svar från flera av våra sektioner.  Även en del enskilda medlemmar 
har inkommit med synpunkter. Styrelsen ser det som mycket positivt att engagemanget har varit så 
stort. 
 
Janet rapporterar om planerna för programmet på RAS konferensen som skall vara i höst. 
 
 
§ 192 HÄLSA 
 
Rapport 
Det är väldigt tveksamt hur vi går vidare med RD då det visat sig att det materiel som Berit Wallin 
undersökt skiftar i allt för hög grad avseende diagnostiseringen av retinala veck. Vecken kommer och 
går. Ögonpanelen skall nu se hur det ser ut internationellt, bl a i England, där samma fenomen råder 
som här. 
Ögonpanelen återkommer med riktlinjer hur vi skall göra. De tar nu detta på allvar.  
 
Det kommer att dras igång ett stort forskningsprojekt i USA med focus på cancer på Golden. 
 
Hemsidan är i stort sätt klar på Hälsa. 

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



 
 
§ 193 INFORMATION 
 
Avtal med redaktör 
Redaktören är intresserad av att göra ett treårigt avtal och inte ha det löpande per år som det varit nu. 
Detta på grund av att de har för avsikt att göra investeringar i maskiner etc och behöver veta hur 
långsiktigheten ser ut. Innan vi går in i en ny förhandling måste avvakta SSRKs fullmäktigemöte  pga av 
förslaget om en tidning. Avtalet med redaktören skall vara klart sista juni. 
 
 
§ 194 MENTALITET 
 
Nytt MH 
Janet har varit på möte om ett nytt MH. SKK har nu gått ut med information och har konstaterat att det 
har blivit ett stort intresse för MH. Det finns nu en pilotversion där 5 raser skall testas, 40 individer 
från varje ras, med början i april. Inbjudan kommer att gå ut till goldenägare i Mälardalen som har 
hundar mellan 1-2 år. Målet är att beskrivningen skall visa höga arvbarheter.  
 
Förhoppningsvis kommer vi att kunna få en sammanställning av vad man kan se av de golden som har 
testas. 
 
Beslut: Begreppet funktion flyttas från jakt till mentalitet och nya arbetsbeskrivningar skall göras. 
 
 
§ 195 RETRIEVERUNGDOM 
 
Rapport 
Avsikten är att SSRK HS skall få en ungdomsansvarig. Vi avvaktar och kontaktar dem för framtida 
samarbete. 
 
 
§ 196 GOLDENFULLMÄKTIGE 
 
Rapport 
Alla förberedelse är klara.  
 
 
§ 197 SEKTIONERNA 
 
Rapport 
Alla träffas kl 08.30 för sista check.  
 
§ 198 INKOMMANDE SKRIVELSER 
 

SKK  
 Protokollsutdrag - avelsrekommendationer gällande RD 
 Protokollsutdrag - angående förlängd dispositionstid för PRA forskning 
 Protokollstudrag - skrivelse rörande kritik som framförts på enskilds hemsida 
 Katalogisering av artiklar från ras- och specialklubbars tidskrifter 
 Information om arbetet med den nya MH beskrivningen 
 Uteslutna personer i SKK-organisationen 
 Personer som ej får bli medlemmar i SKK-organisationen 
   

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



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

  
SSRK 
Remiss revidering av retrieverjakprovsreglerna 
Inbjudan till funktionärsträff 
Inbjudan till fullmäktige 
Förtydligande angående förslag på revidering av retrieverjaktprovsreglerna 
Program för funktionärsträffen 
Ansökan om utökat rasregister EJ 
Nya sökande till jaktprovsdomarutbildningen retriever. 
 

  
ÖVRIGA  
Medlem - mail angående text på hemsidan 
Medlem - mail angående registrering av prcd-PRA 
Medlem - mail med synpunkter på revidering av RAS 
GKR SKåne - mail angående styrelsens avstyrkan av ansökan om utökat rasregister 
Medlem - mail med accepterande att vara cupsteward i klubben 
Studerande - ansökan om ekonomiskt bidrag för examensarbete 
Medlemmar - mail med önskemål om byte av sektionstillhörighet 
Medlem - mail med synpunkter på regelrevideringen av jaktprovsregler 
Medlem - mail med synpunkter på regelrevideringen av jaktprovsregler 
GRK Österötland/Södermanland - synpunkter angående förslaget om regelrevidering av 
retrieverjaktprov. 
Medlem - synpukter på remissen om regelrevidering 
Medlem - synpunkter på remissen om regelrevidering 
Medlem - synpunkter på remissen om regelrevidering 
Medlem - synpunkter på remissen om regelrevidering 
Medlem - synpunkter på remissen om regelrevidering 
Medlem - synpunkter på remissen om regelrevidering 
Medlem - mail med synpunkter på sin motion 
Medlem - mail med synpunkter på regelrevideringen av jaktprovsregler 
Jägarförbundet Örebro - Inbjudan till att delta i Scandinavien Game Fair 
 
 

§ 199 UTGÅENDE SKRIVELSER 
 Svar till studerande angående ekonomisk bidrag 

Svar till GRK Skåne angående synpunkter på styrelsens avstyrkan av ansökan om utökat 
rasregister. 

  
 
§ 200 ÖVRIGA FRÅGOR 
 Inga övriga frågor 
 
 
§201 MÖTETS AVSLUTANDE 
 Owe tackade alla för dagen och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
…………………………… …………………………………….  ……………………………… 
Annika Sahl-Kadar Owe Rindstrand  Ingrid Grundström 
Sekreterare  Ordförande   Justerare 


