Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 3-4 september 2011
Scandic hotell, Upplands Väsby
Beslutande:
Owe Rindstrand
Anita Ohlson
Annika Andersson
Björn Ekedahl
Janet Johansson
Eva Arnell Ek
Eva Sjölinder Hansson
Suppleant:
Lena Ohlsson
Anmält förhinder:
Ingrid Grundström
Adjungerad;
Annika Sahl-Kadar

§ 38

MÖTET ÖPPNAS
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 39

VAL AV JUSTERARE
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Anita Ohlson

§ 40

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Föreliggande dagordning godkändes

§ 41

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes

§ 42

ORDFÖRANDE

Rapporter
Möte med Royal och Agria
Owe skall ha möte med Royal Canin och Agria. Viktigt att det gällande avtalet blir
implementerat hos dem. Royal Canin sponsrade klubbens deltagare på NM med ett
resebidrag på 3 000:-.

Motioner till SSRK:s fullmäktige
De frågor som klubben värnar om som t ex funktionsbeskrivning och framför allt
organisationsfrågan finns redan som uppdrag till HS.
Beslut: Att inte lämna in några motioner till SSRK:s fullmäktige
Sign ………….

…………
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England 2013
Englandskommittén har haft möte, Owe Rindstrand, Eva Skagert, Åsa Cederlund och
Ingrid Lundkvist.
Det kommer en sida med information i nästa nummer av Golden Nytt. Innan vi
bestämmer om resan skall vara 4 alternativt 5 dagar behöver vi veta vad medlemmarna
vill. En intresseanmälan i form av en blankett, som man har fram till nyår att anmäla sig
på, kommer att finnas på hemsidan. Det kommer att läggas upp en Facebooksida om
resan.
Styrelsen diskuterar om vi skall ta fram en jubileumstidning och eventuellt andra
jubileumsrelaterade artiklar.
Beslut: Att göra en liten pin för jubileumsåret Goldenklubben 40 år, att vara klar till
början av januari 2013. Anita ansvarar.
Att låta GN nr 2, 2013 bli ett temanummer för jubiléet med en bilaga på 4 sidor på
engelska med ett sammandrag av historiken för att ta med till England.
Att på sektionsdagarna 2012 ta upp om sektionernas jubileumsplanering.
Att ta fram förslag på en banderoll för utomhusbruk med GRK:s logga. Björn ansvarar.
Efter samråd med klubbstyrelsen har AU beslutat att till SSRK tillstyrka Jens Karlsson och
Johan Anderssons ansökan om utökat rasregister, samt att AU på samma sätt har
föreslagit Tina Angrell som examinator för exteriördomare.
Beslut: Att tillstyrka AU:s beslut

§ 43

EKONOMI

Rapport
Eva lämnar en positiv ekonomisk rapport. Både Goldenlägret och KM har redovisat vinst.
Stamtavleboken har sålt bra. Vi följer budgeten väldigt bra. Vi kan konstatera att vi idag
har 4 849 medlemmar varav 398 familjemedlemmar.

§ 44

RAS/AVEL

Valphänvisningen - ändringar anpassade till dagens situation
Det har varit mycket valpar på valphänvisningen, t o m sista augusti i år var det 92 kullar
(ca 38 % av registrerade valpkullar) och 11 omplaceringar. Synpunkt har kommit in om
att klubben inte skall skicka ut broschyrer och filmer förrän valparna är födda, för att
undvika onödiga utskick. Styrelsen diskuterar fördelar och nackdelar, men ser inget skäl
till att ändra nuvarande rutiner.
Ingela Påsse van Reis går in i kommittén och kommer att hantera valplistan på
hemsidan.

RAS -uppdatering – komplettering önskas från SSRK HS
SSRK:s avelskommitté har inte godkänt vårt RAS, pga. att vi inte skrivit tillräckligt tydligt
om ändringarna från tidigare RAS.
Beslut: Att Annika A kollar med SSRK om de inte fått in vårt dokument ”Förändringar i
RAS dokumentet i förhållande till den tidigare versionen” som klubbstyrelsen tagit fram.

Sign ………….

…………
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Inspirationshelg
Idag finns sex anmälningar. Fyra från Halland och två från Uppland. Påminnelse har gått
ut till sektionerna igen, sista anmälning den 15 september. Fler anmälningar verkar vara
på gång in. Vi behöver ca 12 anmälningar för att kunna genomföra aktiviteten.

Utbildning i Lathunden
Svenska Brukshundklubben har inbjudit till en tredagarskurs.
Beslut: Att anmäla Janet till utbildningen i Lathunden

§45

MENTALITET/FUNKTION
Ansökningar om MH kommer in och det rullar på.
Vi har tryckt upp nya funktionsprotokoll, men tyvärr fel. Janet har lagt till ett tillägg med
ändringarna så att det ska fungera. Som tur var rör det sig inte om så många protokoll.
Resultaten läggs in löpande. Känns som om det ökar med funktionsbeskrivningarna
igen. Funktionärslistan är så uppdaterad som det går.
Styrelsen konstaterar att det kanske är dags att göra ett utskick till sektionsstyrelserna
om de har behov av utbildningar för testledare och kastare och kartlägga behovet.

§ 46

HÄLSA

Rapport
På avelsdata finns nu GR_PRA 1 testresultat. SLU har lovat bjuda in till möte mellan GRK
och SKK angående PRA-forskningen.

Möte angående avelsindex
Möte den 5 november om HD och ED index på SKK.
Beslut: Annika A och Janet deltar som representanter för Avel och Hälsa.

§ 47

JAKT

Rapport
Kan konstateras att KM 2011 var ett mycket lyckat arrangemang. Det var 91 anmälda
hundar som kom till start.
En hund skadade sig under arbetet och blev tvungen att uppsöka veterinär. Styrelsen
diskuterar om klubben bör ha en veterinär närvarande på stora arrangemang, alternativt
om det finns någon deltagare som är veterinär, att vidtala denne att mot viss ersättning
hjälpa till om det händer något.
Goldenspecialen var som vanligt ett väldigt lyckat arrangemang. Många framförde att
det var ett avspänt och trevligt klimat.
Kritik hade framförts gällande poängräkning i dual purpose-tävlingen för hundar i
elitklass. Styrelsen diskuterar möjligheten att genomföra lördagens prov i elitklass som
ett WT, dels för att kunna ha dessa poäng som underlag för dual purpose och dels för
att det är uttagning till NM.
Beslut: Att skriva in i manualerna om att information skall finnas var närmsta veterinär
finns.
Sign ………….

…………

Sidan 3 av 8

Beslut: Att lördagens prov för elitklassen skall gå som ett WT. Finalen skall som tidigare
genomföras som ett mocktrail.

KM 2012, 20-22 juli
Eva AE har kontaktat några domare, men tyvärr har ingen tackat ja än, fortsätter nu att
försöka hitta domare.

Goldenspecialen 2012, 10-12 augusti
Vi behöver nytt folk i kommittén.

GS redovisningen
Styrelsen önskar ett möte med representanter för GS-kommittén för slutredovisning.
Beslut: Eva AE bjuder in till näste styrelsemöte.

NM
De 5-6 bästa hundarna från Goldenspecialens elitklass på lördagen kommer att
erbjudas att vara med i det Svenska laget inför nästa NM i Finland, beroende på
utformningen av inbjudan.
Beslut: Anita kontaktar de berörda ekipagen.
Owe har besökt årets NM. Ett mycket trevligt och välorganiserat WT. Många duktiga
hundar. Det svenska Team 2 kom på 2:a plats och Team 1 kom 5:a. Finland erbjöd sig
att arrangera NM 2012.

SSRK:s Jaktprovsdomarkonferens 2012
Äger rum samtidigt som vi har sektionsdagarna.
Beslut: Eva A-E kontaktar Sören Swärd om hur upplägget är tänkt, och rasklubbens
förväntade närvaro.

A-Prov
Det är svårt att hitta en plats till årets A-prov. Sökandet fortsätter så vi avvaktar.

§ 48

EXTERIÖR

Rapporter
Det är 15 anmälda till utbildningsdagen för exteriördomare.
Open Show-domarkonferensen ställs in, bara 7 anmälda. En ny konferens är inbokad till
22-23 september 2012. Konstaterar att den preliminärt planerade uppfödarkonferensen
2012 krockar med denna.
Styrelsen konstaterar att det bara har varit de som var på sektionsdagarna i år som har
haft möjlighet att rösta på exteriördomare för Goldenspecialen 2012, vilket är väldigt
odemokratiskt. Listan bör läggas ut på hemsidan, så att alla medlemmar får möjlighet
att rösta.
Beslut: Att senarelägga Uppfödarkonferensen till tidigast 2014.

Sign ………….

…………
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Beslut: Att lägga ut exteriördomarlistan på hemsidan för röstning och förlänga
röstningstiden till 30 september.

Vad kan klubben göra åt de vikande utställningssiffrorna?
Vi har fått in synpunkter på att det har varit få anmälda till utställningar i sommar.
Styrelsen diskuterar om vi kanske bör lämna förslag till SSRK/SKK på domare som vi tror
kommer att dra mycket hundar.
Beslut: Att överlämna till exteriörkommittén att ta fram en lista.

Vad händer med Club Show 2013?
Vårt datum för Club Show 2013 i Göteborg blev inte godkänt av SKK, då SKK har
planerat en utställning i samma region detta datum. Det alternativa datum som
föreslagits passade inte bra för sektionen.
Beslut: Att tillsammans med Göteborgssektionen hitta ett nytt datum.

§ 49

INFORMATION / PR

Rapport
Anita har fått en inloggning till SKK:s Köpa hund, så att vi själva kan gå in och ändra den
text vi har där.

Hundmässan 10-11 december i Stockholm
Beslut: Annika S-K kontaktar Stockholmssektionen, Anita ser till att material kommer på
plats.

Julkort
Beslut: Att fortsätta med samma julkort som förra året. Ytterligare några behöver
beställas. Anita ansvarar.

Statistik
Vi har under perioden 1 jan-31 aug fått 370 nya valpköparmedlemmar. 65 uppfödare
har skänkt medlemskap.

Uppdatering av grafisk profil
Anita har tagit fram en uppdaterad och förkortad version av den gamla.
Beslut: Att fastställa den grafiska profilen

Väggalmanacka 2012
Vi har fått in väldigt många bilder, men tyvärr är en hel del av för dålig kvalité för tryck.
Anita visar upp ett urval av de bästa bilderna och får synpunkter från klubbstyrelsen.

Annonsering på Google
I juni hade vi en ökning av besök på hemsidans valplista med 11 % och i juli på 44%
jämfört med förra året. Ökningen tillskriver vi vår annons på Google, som gör att man
får upp vår annons när man googlar på olika söktexter med ordet golden i.

Sign ………….
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Beslut: Att lägga 4 000:- på annons på Google för resten av året. Att lägga 12 000:- i
budget för 2012. Att inte annonsera i Hundsport nästa år.

Klubbens prylar
Guldbroschen börjar ta slut. Anita har tagit in offert från nytt företag.
Beslut: Att beställa 500 st.

§ 50

UTBILDNING

Goldenlägret
Bra genomfört som vanligt. Lena och Ingela lämnar nu över och skall skicka över en
manual. Nu behövs nya krafter som tar över.

Diplomeringsutbildningen
Drar igång 5-6 november, kommer att annonseras på SSRK:s hemsida. Vi lägger ut även
på vår hemsida.

Certifieringsutbildningen
Kommer att starta våren 2012.

Uppfödarutbildning
Den 7/10 kommer det vara ett arbetsmöte tillsammans med Flatklubben, Labradorklubben och Amerikansk cockerklubb. Tanken är att man skall kunna ha gemensamma
uppfödarutbildningar regionalt/lokalt.

§ 51

SEKTIONERNA

Rapport Sverige runt
Styrelsen rapporterar från sina kontakter med sina respektive sektioner.
Upplandssektionen kommer att kalla till nytt årsmöte, då de ej har någon formell
styrelse.
Beslut: Att skriva i Nyhetsbrevet att sektionerna skall pusha på sina SSRK-avdelningar
att bjuda in rasklubbarna till planeringsträff.

Sektionsdagarna
Styrelsen diskuterar hur programmet skulle kunna se ut.
Beslut: Att ha temat Golden retrievern – en aktiv hund. Anita och Eva S-H kontaktar
föreslagna medverkande.

Poängkampen
Vi behöver se över den då det är nästan ingen som kan söka.
Beslut: Att inför 2012 ändra till att man ska kunna få poäng för alla aktiviteter som
genomförs minst en gång, dock högst två gånger. Ändra till att man måste ha tre
aktiviteter av fem för att kunna tävla om utmärkelsen. Stryka ”Årets Rookie” och ”Årets
Innovatör” och istället införa pris till 1:an-3:an, 10 000:-, 3 000:- och 2 000:-. För
2011 införs ett 2:a pris istället för Årets Rookie eftersom ingen kommer att kunna söka.
Sign ………….
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Framtidsverkstaden
Styrelsen diskuterar de framtida förhoppningar och farhågor som kom fram under
framtidsverkstaden på sektionsdagarna. Många oroar sig för att det blir allt svårare att
få funktionärer till klubben. Kan man minska förväntningarna på att man skall göra så
mycket i sektionerna? Viktigt med fortsatt samarbete med SSRK och rasklubbarna.
Arbetet med att få fler funktionärer i klubben måste göras på sektionsnivå, i
träningsgrupper etc. I första hand göra ”roliga” saker och minska på alla ”måsten”. När
vi tittar oss omkring så är det väldigt många sektioner som gör många bra saker, små
och stora. Nödvändigt att få ungdomar engagerade. Viktigt att fånga upp valpköpare
med aktiviteter. Uppfödarens inställning till klubben väldigt viktig.

§ 52

GOLDENFULLMÄKTIGE
Styrelsen kollar manualen så att inget glöms bort
Beslut: Att bjuda in valberedningens sammankallande Helena Lindqvist till nästa
styrelsemöte.

§ 53

INKOMMANDE SKRIVELSER
Inbjudan - Kom och fjällvandra med SSRK Ungdom
Inbjudan - Dags att anmäla till Ungdomslägret 2011
Ansökan om Utökat rasregister - Jens Karlsson
Ansökan om Utökat rasregister - Johan Andersson
Domarauktorisation Jaktprovsdomare Retriever, kategori A: Åke Liedgren
Lista: Personer med ”Icke hänvisning” och ”åter hänvisning” - SSRK raser
Lista: Personer som ej får bli medlemmar
Lista: Personer som är uteslutna ur SKK-organisationen
Domarauktorisation: Viltspårsdomare Stig Ericsson, Katharina Olsson Blomskog och
Lars-Göran Hagström
Protokollsutdrag från Avelskommittén
Nya dopningsföreskrifter
Inbjudan AKC/Eukanuba National Championship
Inbjudan till informationsträff med anledning av införandet av HD/ED-index
Tillämpningsanvisningar till SKK:s Allmänna bestämmelser - ”person som på grund av
myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur”.

§ 54

UTGÅENDE SKRIVELSER
Till SSRK- Tillstyrkan av ansökan från Johan Andersson och Jens Karlsson.

§ 55

ÖVRIGA FRÅGOR

Studiefrämjandet
Studiefrämjandet har mycket service som de kan erbjuda sektionerna, kopiering mm
helt utan kostnad.
Beslut: Anita skriver i Nyhetsbrevet till sektionerna med information om
Studiefrämjandets service.

Sign ………….
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Jaktprovsprotokollen
Det är ett jättejobb att lägga in jaktprovsresultaten/sammanfattningen till Rasdata. Det
har inte lagts in under ett par år och ingen har frågat efter det
Beslut: Att inte registrera in jaktprovsresultaten/sammanfattningen till Rasdata, den
som vill ha information om någon speciell hund kan ringa Eva A-E alternativt e-posta,
så kan man få uppgifterna. Resultaten sparas i två år.
§ 56

MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande tackar alla för ett bra utfört arbete under helgen och förklarade mötet
avslutat.

………………………………..

……… ………………………….

…………………………………

Owe Rindstrand

Anita Ohlson

Annika Sahl-Kadar

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Sign ………….

…………
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