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Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2011-11-12—13, 

Scandic hotell, Upplands Väsby 
 

Beslutande: 

Owe Rindstrand 

Anita Ohlson 

Ingrid Grundström 

Janet Johansson 

Annika Andersson 

Eva Arnell Ek 

Eva Sjölinder Hansson 

 

Suppleant: 

Lena Ohlsson 

 

Ej närvarande: 

Björn Ekedahl 

 

Adjungerad: 

Annika Sahl Kadar 

Eva Carlin § 66 

Ingegerd Eriksson § 61, § 66 

Sofia Kvist § 66     

                                                                                                                                                                                                              

§ 57 MÖTET ÖPPNASMÖTET ÖPPNASMÖTET ÖPPNASMÖTET ÖPPNAS    

    Owe hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

                 

§ 58 VAL AV JUSTERARE VAL AV JUSTERARE VAL AV JUSTERARE VAL AV JUSTERARE     

    Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Annika Andersson. 

                

§ 59 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGGODKÄNNANDE AV DAGORDNINGGODKÄNNANDE AV DAGORDNINGGODKÄNNANDE AV DAGORDNING    

    Föreliggande dagordning godkändes. 

                

§ 60 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLLGODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLLGODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLLGODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL    

    Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

                

§ 61 ORDFÖRANDEORDFÖRANDEORDFÖRANDEORDFÖRANDE 
 Möte retrieverklubbarna 
 När vi har nästa styrelsemöte i januari, har alla retrieverklubbarna bokat in sig på 

hotellet, så att vi kan träffas för gemensamma överläggningar. 

 Frågor att ta upp då: 

� Avelsindex som då skall ha kommit för flat, golden och lab.  

� SSRK:s förslag om obligatorisk utbildning för provledare/kommissarier m.fl. vart 

tredje år. 

� Agria Swedish Game Fair på Tullgarn maj 2012. 
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� Gemensam uppfödarutbildning (15.000 kr är sökt från SKK för att retrieverklubbarna 

skall kunna ha möten kring en gemensam uppfödarutbildning ). 

� SSRK Hs nya stadgeförslag. 

 

 Beslut:Beslut:Beslut:Beslut: Janet, Annika A, Owe och Eva AE planerar för gemensam diskussion kring sina 

respektive frågor. 

 

 Remiss SSRK 
 Ett nytt förslag från HS på stadgar. Styrelsen diskuterar förslaget.  

 

BeslutBeslutBeslutBeslut: Skicka ut förslaget till våra sektioner för remissbesvarande, skall vara oss 

tillhanda senast den 1 januari 2012.  Anita lägger även ut det på hemsidan och skriver 

om det i infobrevet. Att diskutera det tillsammans med de andra retrieverklubbarna i 

januari.  
 
 Klubb i norr 
 Några uppfödare har via annons gått ut med inbjudan till utställning i privat regi. Som 

medlem får man inte bedriva verksamhet som konkurrerar med verksamhet som ska 

bedrivas av organisationen. Styrelsen kontaktade både SKK och SSRK för synpunkter. I 

SSRK:s svar till styrelsen framgår att detta strider mot SKK:s regler. Klubbstyrelsen har 

vidarebefordrat SSRK:s synpunkter och därefter fått svarsbrev från motparten med 

önskemål om förtydligande. 

 

 Beslut:Beslut:Beslut:Beslut: Styrelsen skickar skriftligt svar till berörda. 

 

 Englandsresa 2013 
 Arbetsgruppen har haft möte och kan konstatera att det uppenbarligen är ett stort 

intresse. Det ena hotellet är fullbokat och det andra hotellet har vi preliminärt bara 12 

rum kvar på. Mer Information kommer i Golden Nytt. 

 

 Julkort och kalendrar 
 Var och en redovisar vilka de kommer att skicka till, så att det inte skickas dubbelt. 

 
 Agria-Royal möte inför 2012 
 Owe kommer att träffa dem den 18 november. En fråga som vi måste lyfta med Royal är 

att de måste förbättra sin interna information, att särskilja våra centrala arrangemang 

och sektionernas. 

Några av aktiviteterna som vi har ersättning för har ställts in och pengarna föreslås 

flyttas över till andra aktiviteter.  

Vi behöver trycka upp 3 000 filmer. Agria och Royal bistår med 10 000 kr vardera till 

detta. Klubben får stå för resten. 

Owe tar upp Englandsresan med dem för att kolla möjlighet att få sponsring för den. 

 

Beslut:Beslut:Beslut:Beslut: Owe kollar upp vilka pengar vi kan använda till filmen. 

 
 Valberedningen 
 Ingegerd Eriksson från valberedningen informerar om vilka nyval som kommer att 

behöva göras vid nästa fullmäktigemöte 2012. 
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§ 62 EKONOMIEKONOMIEKONOMIEKONOMI    

    Rapport 
Ekonomin följer budget och ser fortsatt bra ut. Styrelsen kan lägga en normalbudget till 

nästa år. 

  

 Golden specialen 2011 
 Årets resultat blev ett minus med ca. 9 000 kr. 

  

                      Försäljning av varor 
Vi använder inte postförskott vid försäljning av klubbens prylar, utan skickar med 

faktura. Detta har tidigare inte varit något problem. Nu får Eva SH tyvärr lov att skicka 

både en och två påminnelser. Styrelsen diskuterar om vi skall införa att skicka allt med 

postförskott. 

 

BeslutBeslutBeslutBeslut: Att Eva SH skickar en lista till Anita på de som inte betalar utan påminnelse, för 

att se till att de inte får handla igen utan att betala först. 

 

 Nytt operativsystem till sekreterarens dator 
Vistaprogrammet ställer till problem med skrivandet på datorn. Sekreteraren önskar få 

installera Windows 7 istället. 

 

BeslutBeslutBeslutBeslut: Att köpa in Windows 7 till sekreterarens dator. 

 

 Budgetförberedelser 
 Styrelsen diskuterar 2012 års aktiviteter. 

 

§ 63 RAS/AVELRAS/AVELRAS/AVELRAS/AVEL    

 Ögonlysning i Sundsvall angående den tredje formen av PRA 
 Sex hundar har blivit ögonlysta av Berit Wallin. Samtliga var blodtestade tidigare. Det har 

konstaterats att de två hundarna som fått diagnosen PRA inte har någon av de två kända 

formerna, utan att det är en tredje form av PRA. Tomas Bergström SLU kartlägger den 

region som verkar vara aktuell för den tredje formen. Enda sättet för oss att hitta nya fall 

är att de som lyses och har PRA-liknande förändringar också blodtestas.  

 

 Inställd inspirationshelg 
 Tyvärr var det bara elva anmälda, och det hade behövt vara minst 15. 

 

 Rapport om vårt RAS  
                      Annika A skickade RAS-materialet till SSRK efter senaste styrelsemötet. SSRK har 

meddelat att de har en del synpunkter och frågetecken och har skickat över det till SKK. 
 

 Valphänvisningen    
 Annika A har fått påpekande, från flera håll i olika sammanhang, att utländska hundar 

på valphänvisningen inte har kravet på sig att vara röntgade. Vår valphänvisning har 

kravet att svenskägda avelsdjur skall ha godkända röntgenresultat. Styrelsen diskuterar 

problemet, men ser sig inte ha möjlighet att i tillräcklig utsträckning få kunskap om 

utländska hundars röntgenresultat. 
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§64 MENTALITETMENTALITETMENTALITETMENTALITET/FUNKTION/FUNKTION/FUNKTION/FUNKTION    

 Rapport 
Funktionärslistan uppdateras kontinuerligt. Efterfrågade Spindeldiagram har börjat 

skickas ut. Det saknas nu bara några utbildningar och råd och anvisningar från SSRK. 

Nya protokoll är beställda. 

 

SBK har aviserat höjda avgifter för MH, ny avgift 600 kr/hund. 

Arvode beskrivare 495 kr, Testledare 495 kr, Figurant 400 kr, B-figurant 250 kr. 

 

 BPH 
Vår ras kommer inte att finnas med i den grupp av fem raser som under 2012 skall 

beskrivas på fem platser i landet. Man beräknar att göra ca. 1 000 beskrivningar. 

Eventuellt kommer det att vara möjligt att få golden beskrivna i mån av plats.  

Utbildningar skall börja hållas för testledare.      
 

BeslutBeslutBeslutBeslut: Att inte anmäla någon till testledarutbildningen. 

 

Förra året blev 115 golden MH-beskrivna och hittills i år har 212 beskrivits. 

 
§ 65 HÄLSAHÄLSAHÄLSAHÄLSA    

    Rapport 
 Möte SKK avelsindex 

Annika A och Janet har varit på möte hos SKK. Sofia Malm var föredragande, en två 

timmars föreläsning. SKK kommer att sjösätta avelsindex 1 januari, fem raser omfattas 

från början, varav golden är en. 100 är ett medelvärde, de hundar som har under 100 i 
avelsindex anses ge sämre leder på avkommor än genomsnittet. SKK:s rekommendation 

är att man inte bör göra en kombination med hundar som tillsammans ger ett 

indexvärde under 100. Utländsk hund kommer inte att tillföra något indexvärde. SKK 

kommer att göra uppdatering varje vecka. Du kan t.ex. ha en hund med A-höfter som 

har 98 i avelsindex och para den med en hund med C-höfter som har 102 i avelsindex. 

Hundar med D- eller E-höfter ska inte användas i avel enligt SKK. Styrelsen diskuterar 

hur index kan komma att påverka vårt avelsarbete och vår valphänvisning. 

  
Möte med SKK om HD och ögon 
Owe och Annika A skall träffa SKK:s avelskommitté. Anledningen till mötet är bl.a. att så 

få har skickat in sitt PRA-resultat till SKK för central registrering.  SKK vill att vi skall 

hjälpas åt att få in resultaten från de hundar som blodtestades innan det blev officiellt.  

Dessutom kommer de av många uppfödare upplevda bristerna i avläsningssystemet för 

HD att tas upp till diskussion.   

 
 Lathunden 

 Janet har varit på tre dagars utbildning på SBK. SBK har fått i uppdrag att fortsätta 

arbetet med Lathunden. Det visade sig att Janet hade en gammal version. Den nya 

känner igen SE-registreringshundar som svenska, men det nya utställningssystemet är 

inte kompatibelt. Ny licens kostar 1 400 kr. Frågan är om Janet har behov av det nya 

systemet.  

 

Beslut:Beslut:Beslut:Beslut: Janet funderar och kollar om hon behöver den nya versionen, hon återkommer i 

så fall.  
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§65                 JAKTJAKTJAKTJAKT 

    Rapport 
 A-provet 
 Styrelsen diskuterar om vi skall fortsätta ha A-prov. Viktigt att ha en bra kommunikation 

framöver mellan alla inblandade. 
 

 BeslutBeslutBeslutBeslut: Eva AE kontaktar Inger Karlsson för ekonomisk uppföljning av årets prov. 

 

 SSRK:s provledarutbildning/kommissarier 
 För att verka som provledare/kommissarie etc. måste man genomgå en utbildning inom 

två år och därefter vart tredje år. Under en övergångstid av två år tills alla är utbildade 

kommer man kunna använda de aktiva provledare etc. som rasklubben anser ha god 

kompetens. SSRK vill veta hur många provledare klubben vill skicka på utbildning. 

 

 BeslutBeslutBeslutBeslut: Att Eva AE skickar in lista till SSRK. 

  

 Agria Swedish Game Fair Cup 
 En WT lagtävling för retrievers äger rum på Tullgarn maj 2012. Klubben har tillfrågats 

om att svara för en station under de tre dagarna. 

 

 BeBeBeBeslutslutslutslut: Att delta och sköta en ruta i tre dagar. 

  
Goldenspecialen 

  Ingegerd Eriksson, Eva Carlin och Sofia Kvist från GS-kommittén hälsas välkomna till 
styrelsen. De har haft ansvar för den administrativa biten och tycker att det fungerat bra, 

det finns bra rutiner. Bara positiva ord har hörts om årets arrangemang. Ingegerd och 

Eva kommer inte aktivt att vara med i kommande kommitté, men kan tänka sig vara med 

och hjälpa till och ge råd. Sofia sitter kvar i kommittén.  

 

 BeslutBeslutBeslutBeslut: Att tillsätta en ny GS-kommitté, Eva AE är sammankallande, Annika A, Sofia K och 

Eva SH ingår. Ytterligare två personer skall tillfrågas. Anita skriver info i GN om att plats 

ännu ej är klar, samt att vi behöver funktionärer. 

    

        

§ 67 EXTERIÖREXTERIÖREXTERIÖREXTERIÖR    

    Goldenspecialen 2012 
    Flest röster för att döma utställningen fick Bengt Danielsson, Lotta Carping och Tommy 

Zetterman. 

  
 Open showdomarkonferensen  

 Ställdes in i år, men vi försöker igen nästa år. Den är bokad till den 6-7 oktober 2012. 
Klart med medverkan av Ann Carlström. Dessutom ska en av våra rasspecialister 

medverka 

  

 Exteriördomarutbildning 
 Genomfördes i samarbete med Labbeklubben. Blev en succé med 22 deltagare. Det 
kommer ett reportage i GN. Ingrid planerar redan för nästa års utbildning som är 

planerad till den 20 oktober 2012. 

 

BeBeBeBeslutslutslutslut: Att genomföra en exteriördomarutbildning tillsammans med Labradorklubben 

2012. 
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Utökat rasregister 
 Ansökan om utökat rasregister från Christina Daniels. 

 

 BeslutBeslutBeslutBeslut: Att tillstyrka ansökan 

  
 Förslag på domare till utställningsarrangörer 

 Styrelsen konstaterar att det på senare år varit väldigt många okända domare från 
Östeuropa, vilket kan vara en orsak till det sjunkande antalet anmälningar till 

utställning. Det finns 330 domare i EU som dömer vår ras, varav 60 svenska. 

 

BeslutBeslutBeslutBeslut: Ingrid förbereder ett brev som vi kan skicka till alla utställningsansvariga i 

klubbarna. 

 

Clubshow 2013 
Ingrid har mailat SSRK om ändrade datumet till 11 maj för Clubshowen i Göteborg. Vi 

har inte fått något svar. Vi får förutsätta att det är ok. Domarna är inbjudna. 

 

BeslBeslBeslBeslutututut: Ingrid kontaktar SKK för besked. 

 

Clubshow 2014 
Ansökan har gjorts från Östergötland/Södermanland 1 juni i Linköping. 

 

BeslutBeslutBeslutBeslut: Clubshow skall ligga i Östergötland/Södermanland 2014. 

 

 

§ 68 INFORMATION / PRINFORMATION / PRINFORMATION / PRINFORMATION / PR    

 Gåvor 
 Vi har tre badhanddukar kvar, om vi skall ha några nya gåvor så måste vi beställa. 

 

 BeslutBeslutBeslutBeslut: Att beställa samma antal badhanddukar som förra gången. 

 
 Aktuell medlemsstatistik 

 4 748 medlemmar, ca. 100 färre än förra mätningen i september. Antalet uppfödare 
som skänker medlemskap till sina valpköpare ökar. 

  

 

§ 69 UTBILDNINGUTBILDNINGUTBILDNINGUTBILDNING    

 Goldenlägret 2012 
 Är planerat till 12-15 juli.  

 

BeslutBeslutBeslutBeslut: Annika Sahl Kadar och Kaj Kadar ansvarar för Goldenlägret 2012.  Annika 

Andersson och Eva Sjölinder-Hansson tar ansvar för utställningsdelen på lägret.  

  
 Diplomeringsutbildningen 

 Flera har påpekat att Informationen om utbildningen kom mycket sent. Tre från 
Goldenklubben är med. 

 

 BeslutBeslutBeslutBeslut: Björn skriver kontrakt med kursdeltagarna.  

  
 Certifieringsutbildningen 
 Inställd våren 2012, kommer förhoppningsvis att genomföras hösten 2012. 
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§ 70 SEKTIONERNASEKTIONERNASEKTIONERNASEKTIONERNA    

    Rapport  
 Skåne/Blekinge/Småland/Halland skall ha en gemensam uppfödarträff 20 november. 

 Norrbotten har haft en uppfödarträff. 

 Medelpad flyter på. 

 Västsvensk träff planeras för uppfödare. 

 Uppland har haft ett nytt årsmöte och valt en ny ordförande. 

 

 Program för sektionsdagarna 
 Tema – Golden retriever en aktiv hund. 

 Styrelsen diskuterar förslag till program. 

     

 

§ 71 GOLDENFULLMÄKTIGEGOLDENFULLMÄKTIGEGOLDENFULLMÄKTIGEGOLDENFULLMÄKTIGE    

    Motioner 
 Det har inkommit en motion till 2012 års fullmäktige. Styrelsen diskuterar förslaget. 

 

 BeslutBeslutBeslutBeslut: Ingrid kommer med förslag på styrelsens yttrande till nästa möte.     

        

        

§ 72 INKOMMANDE SKRIVELSERINKOMMANDE SKRIVELSERINKOMMANDE SKRIVELSERINKOMMANDE SKRIVELSER    

    

    SBK - Inbjudan till utbildning i programmet Lathunden 

 SKK - Inbjudan till medverkan på Rasklubbstorget på Stockholms Hundmässa 2011 

 SSRK - Inbjudan till träning med SSRK-ungdom 

 SSRK - Önskar info om officiella utställningar som planeras 2014 

 SKK Västra - Efterlyser förslag på domare till sina två internationella utställningar 

 SSRK - Inbjudan till Diplomeringsutbildning för instruktörer 

 SSRK - Brev från C-provskommittén 

 SSRK - Protokoll från Domarutbildningskommittén ang. domarärende B-prov Skellefteå     

    SSRK - Startavgifter vid prov m.m. från 2012-01-01 

 STOKK - Inbjudan till kurs för blivande utställningsadministratörer 

SSRK - Brev ang. utbildning av funktionärer för provledningar inom SSRK:s                        

jaktprovsverksamhet i framtiden 

    SSRK - Råd och anvisningar, Provledarutbildning - samt övergångsbestämmelser 

 SKK Västra - Inbjudan till MyDogs Ras- och Specialklubbstorg 2012 

SSRK - Remissförslag på stadgeändring med anledning av gemensamt medlemskap 

inom SSRK-organisationen samt mandatperiod för SSRK:s fullmäktige 

Medlemmar - Motion till GRK:s fullmäktige - Ändring i Manual Open Show avseende 

domare på GRK:s Open Show. 

SSRK - Svar på skrivelse från GRK ang. konkurrerande verksamhet 

Medlemmar - Svar på mail från GRK:s Klubbstyrelsen ang. konkurrerande verksamhet 

 Medlemmar - Förtydligande av frågeställning 

 SKK- Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund, informationsfolder 

 SKK - Svar på öppet brev från SWK:s Norra avd 

 SKK - Inbjudan till temautbildning för avelsfunktionärer 21-22 april 2012 

 SSRK - Ansökan om utökat rasregister - Christina Daniels 

 SKK - Personer med ickehänvisning och återhänvisning 

 SKK - Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer i SKK:s jakthundsklubbar 

 ÖLKK - Inbjudan till veterinärföreläsning om hudproblem 

 SSRK - Inbjudan till Avelskonferens 28 januari 2012 

 SBK - Inbjudan till utbildningsdagar i administreringsprogrammet SBK Tävling. 

 SSRK - PM för instruktörsutbildning - diplomering 2011-2012 
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 SSRK - Information från SSRK:s Valberedning 

 

 

§ 73 UTGÅENDE SKRIVELSERUTGÅENDE SKRIVELSERUTGÅENDE SKRIVELSERUTGÅENDE SKRIVELSER    

    

    GRK:s sektioner - Nyhetsbrev 

GRK:s sektioner - Planeringslista för 2012 

 SKK - Ansökan om central registrering av gentest för GR_PRA1 

 SSRK - Reviderade stadgar för fastställande av SSRK Hs. 

 SSRK - Önskemål om ställningstagande ang. konkurrerande verksamhet 

 Medlemmar - Om att arrangera konkurrerande verksamhet 

 Medlemmar - Önskemål om förtydligande av skrivning ang. konkurrerande verksamhet 

        

    

§ 74 ÖVRIGA FRÅGORÖVRIGA FRÅGORÖVRIGA FRÅGORÖVRIGA FRÅGOR    

    Bevakningslistan 
 Bevakningslistan gicks igenom. 

 

BeslutBeslutBeslutBeslut: Janet, Annika A och Lena tar tag i genetikdelen och mentorskap på 

uppfödarutbildningen. Eva SH tar fram cd-skiva med program för katalogskrivning att 

dela ut till alla sektioner på sektionsdagarna. 

 

             

§ 75 MÖTETS AVSLUTANDEMÖTETS AVSLUTANDEMÖTETS AVSLUTANDEMÖTETS AVSLUTANDE    

    Ordförande tackade för gott arbete under helgen och förklarade mötet avslutat. 

    

    

    

    

    

………………………………………………………………………………………………………………………………    ………………………………………………………………………………………………………………………………    ……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..    

Owe RinOwe RinOwe RinOwe Rinddddstrandstrandstrandstrand    Annika AnderssonAnnika AnderssonAnnika AnderssonAnnika Andersson    Annika Sahl KadarAnnika Sahl KadarAnnika Sahl KadarAnnika Sahl Kadar    

OrOrOrOrdförandedförandedförandedförande        JusterareJusterareJusterareJusterare        sekreteraresekreteraresekreteraresekreterare    


