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Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 13-15 januari 2012 

Scandic hotell, Upplands Väsby 

 

BeslutandeBeslutandeBeslutandeBeslutande::::    

Owe Rindstrand 

Anita Ohlson 

Ingrid Grundström 

Björn Ekedahl 

Janet Johansson 

Eva Arnell Ek 

Annika Andersson 

 

SuppleantSuppleantSuppleantSuppleanterererer::::    

Eva Sjölinder Hansson 

Lena Ohlsson 

 

Adjungerad:Adjungerad:Adjungerad:Adjungerad:    

Annika Sahl Kadar, sekreterare 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

§ 76 MÖTET ÖPPNASMÖTET ÖPPNASMÖTET ÖPPNASMÖTET ÖPPNAS    

    Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

                 

§ 77 VAL AV JUSTERAREVAL AV JUSTERAREVAL AV JUSTERAREVAL AV JUSTERARE    

    Att jämte ordförande justera protokollet valdes Ingrid Grundström....    

                

§ 78 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGGODKÄNNANDE AV DAGORDNINGGODKÄNNANDE AV DAGORDNINGGODKÄNNANDE AV DAGORDNING    

    Föreliggande dagordning godkändes. 

                

§ 79 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLLGODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLLGODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLLGODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL    

    Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

                

§ 80 ORDFÖRANDEORDFÖRANDEORDFÖRANDEORDFÖRANDE    

Rapport 
 Forskningsstipendiets förvaltningsråd har beviljat bidrag ur forskningsstipendiet för 

veterinärföreläsning vid en uppfödarträff samordnad av Smålands-, Hallands- och 

Skåne/Blekingesektionerna.  

  
Verksamhetsberättelse 

 Styrelsen går igenom och färdigställer verksamhetsberättelsen. 

  
Verksamhetsplan 
Styrelsen går igenom verksamhetsplan och fastställer densamma. 
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Remiss SSRK 
 SSRK:s VU har på uppdrag av HS skickat ut ett nytt organisationsförslag på remiss. I det 

förslaget finns bl a något som de kallar verksamhetsklubbar, men klubbstyrelsen undrar 

hur de skall kunna bli jämställda med avdelningar och rasklubbar. Flera sektioner har 

uttryckt att det blir som en ”elitklubb” som tar all tid och kraft. Ingen förstår vitsen, skall 

folk tas från SSRK till dessa verksamhetsklubbar? SSRK:s avdelningar är väl 

verksamhetsklubbar redan idag? Förslaget ligger inte i linje med det beslut som SSRK:s 

fullmäktige beslutade om, nämligen att vidareutveckla förslaget om ett medlemskap. 

Dessutom är ingen konsekvensanalys redovisad. Representanter från de fyra största 

retrieverklubbarna träffas en timme för gemensam diskussion och författade ett 

gemensamt preliminärt förslag till svar på remissen. 

  

Beslut: Att inte tillstyrka förslaget Beslut: Att inte tillstyrka förslaget Beslut: Att inte tillstyrka förslaget Beslut: Att inte tillstyrka förslaget     

    

Beslut: Beslut: Beslut: Beslut: Om rOm rOm rOm retrieverklubbetrieverklubbetrieverklubbetrieverklubbarna kommer attarna kommer attarna kommer attarna kommer att    lämnalämnalämnalämna    ett gemensamt svarett gemensamt svarett gemensamt svarett gemensamt svar, kommer GRK att , kommer GRK att , kommer GRK att , kommer GRK att 

stå bakom det.stå bakom det.stå bakom det.stå bakom det.    Det svaret skall publiceras på hemDet svaret skall publiceras på hemDet svaret skall publiceras på hemDet svaret skall publiceras på hemsidansidansidansidan....    

  
Propositioner 
Klubbstyrelsen diskuterar förslag till propositioner till Goldenfullmäktige samt 

motivering därtill.  

 

BeslutBeslutBeslutBeslut::::    AttAttAttAtt    lägga lägga lägga lägga fem olika fem olika fem olika fem olika propositipropositipropositipropositiononononer till Goldenfullmäktigeer till Goldenfullmäktigeer till Goldenfullmäktigeer till Goldenfullmäktige....    

    

 Svar på motion 
Förslag på att officiella utställningsdomare som ej är rasspecialister, skall få döma på 

våra Open Show, för att på så sätt få ökad kunskap om vår ras. 

 

Beslut: Beslut: Beslut: Beslut: Att Att Att Att föreslå Goldenfullmäktige att föreslå Goldenfullmäktige att föreslå Goldenfullmäktige att föreslå Goldenfullmäktige att avslå motionen. avslå motionen. avslå motionen. avslå motionen.     

  
Klubbens utmärkelser 

 Stenbury Trophy: Dream Max Amy Diamond, Jennie Andersson & Svend-Aage Nielsen 
 Goldentrofé hane: Floprym går hem, Annette Strand 

 Goldentrofé tik: Combine Flames of Fantasy, Lena Widebeck 

 Uppfödartrofé: Henric Fryckstrand, kennel Dewmist 

 Iron Coin: Henric Fryckstrand, kennel Dewmist 

 Breeders Crown: Meddelas på fullmäktigemötet 

 Årets Viltspårgolden - Tre hundar fick samma poäng: 

 SE VCh Ippika’s Wild Wasser, Eva Sjölinder-Hansson 

 SE VCh Kopparhults Nemo, Jeanette Ottosson 

 NORD VCh Memarkens Sarah, Lars Brungs 

  

 Ungdomsresestipendiet: Linda Widebäck 

 AGRIA stipendiet: Inger Karlsson 

 

 Hedersmedlem 
 Beslut: Att föreslå Jan Eriksson, kennel PicBeslut: Att föreslå Jan Eriksson, kennel PicBeslut: Att föreslå Jan Eriksson, kennel PicBeslut: Att föreslå Jan Eriksson, kennel Pickkkkupupupupssss    som hedersmedlem i GRKsom hedersmedlem i GRKsom hedersmedlem i GRKsom hedersmedlem i GRK 

  

 Möte Agria och Royal Canin 
 Owe har haft möte med dem. De är intresserade av att vara med i Englandsprojektet, 

men vet inte på vilket sätt. Inte troligt att de åker dit. De kommer att närvara med 

representanter på sektionsdagarna. Avtalet för Agria gäller t o m 2013. Avtalet med 

Royal Canin går ut vid årets slut och skall förhandlas om. 
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Jubiléet 2013 
Owe rapporterar att Englandsresan snart är fulltecknad. Vi måste betala en handpenning 

för rummen redan 1 augusti i år. Vi måste därför ta ut en handpenning innan dess av de 

som är anmälda. 

 

Beslut: Att ta ut handpenning i år från de som är anmälda.Beslut: Att ta ut handpenning i år från de som är anmälda.Beslut: Att ta ut handpenning i år från de som är anmälda.Beslut: Att ta ut handpenning i år från de som är anmälda.    

  
§ 81 EKONOMIEKONOMIEKONOMIEKONOMI    

    Rapport 
 Det ekonomiska läget är gott och vi har följt budget. 

 Det behövs ett förråd till alla klubbens prylar. 

 Vi behöver köpa en uppdatering av Lathunden. 

 

Beslut:Beslut:Beslut:Beslut:    Att godkänna den ekonomiska rapporten. Att godkänna den ekonomiska rapporten. Att godkänna den ekonomiska rapporten. Att godkänna den ekonomiska rapporten.     Att hyra ett förråd i Hjo för 740:Att hyra ett förråd i Hjo för 740:Att hyra ett förråd i Hjo för 740:Att hyra ett förråd i Hjo för 740:----////    

kvartalkvartalkvartalkvartal. Att köpa in uppdatering av Lathunden.. Att köpa in uppdatering av Lathunden.. Att köpa in uppdatering av Lathunden.. Att köpa in uppdatering av Lathunden.    

  
Budget 2012 
Styrelsen diskuterar den föreslagna budgeten. 

 

Beslut: Att fastställa budget för 2012Beslut: Att fastställa budget för 2012Beslut: Att fastställa budget för 2012Beslut: Att fastställa budget för 2012....    

 

§ 82 RAS/AVELRAS/AVELRAS/AVELRAS/AVEL    

    Rapport 
 RAS-dokumentet 
 Vi har kommunicerat dokumentet med SKK med anledning av SSRK:s synpunkter i 

samband med ett möte mellan SKK:s avelskommitté och GRK i december. Dokumentet är 

nu skickat till SKK för eventuellt fastställande, förhoppningsvis i slutet av januari. 

  
Avelsindex 
Det har kommit in många synpunkter från medlemmar på hur avelsindex ska användas i 

avelsarbetet. Det har blivit fel på Avelsdata. Idag kommer ett varningstecken om index 

är 100 eller under för valpkullen. Detta har väckt en viss oro bland uppfödarna. Vid 

kontakt med SKK har det visat sig att detta var fel, och SKK har lovat att åtgärda. SKK 

rekommenderar över 100 i en kombination, men det är inte en stark rekommendation 

utan det skall ses som ett hjälpmedel i avelsarbetet. 

 

Annika och Janet har tittat på samtliga 101 kullar som funnits på vår valphänvisning 

2011. Sju av kullarna hade utländska pappor som inte hade något index. 65 % av 

papporna hade index på 100 eller över på HD och på ED låg det på 57 %, av mammorna 

hamnade index för HD på 64 % och på ED 65 %. Endast 40 % av kullarna hade kommit 

upp till index på 100 eller över. 

 

Nordiska hundar som används i svensk avel kan få HD och ED stambokförda om den 

svenska uppfödaren skickar en kopia på FCI-godkänt HD/ED-protokoll på hanens 

officiella resultat till SKK. 

 

Beslut: Beslut: Beslut: Beslut: Att sAtt sAtt sAtt skriva och informera tydligare om detta på hemsidankriva och informera tydligare om detta på hemsidankriva och informera tydligare om detta på hemsidankriva och informera tydligare om detta på hemsidan    och Foch Foch Foch Facebookacebookacebookacebooksidansidansidansidan.  

 

 Möte med SKK 
 Owe och Annika har varit på SKK och träffat deras avdelning för Avel och Hälsa. GRK 

framförde de synpunkter som kommit om röntgenresultat, att avläsarna läser olika, att 

det finns rykten i landet att en av avläsarna lämnat 10 % fler C höfter än de andra. Enligt 

SKK så är det, enligt deras statistik, ingen större skillnad mellan deras avläsare. GRK har 
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föreslagit att vem som är avläsare ingår i avelsindex. Kerstin Hansson från 

röntgengruppen skall skriva en artikel till GN om hur avläsningarna går till i praktiken. 

Frågan ställdes om inte två avläsare oberoende av varandra skulle kunna läsa plåtarna, 

vilket inte var möjligt enligt SKK på grund av ekonomiska skäl. GRK har ställt frågan hur 

mycket det skulle kosta för vår ras för att se om det finns möjlighet för oss att finansiera 

detta. 

 

    SKK saknar många av de testresultat som publicerats på vår hemsida för hundar som 

DNA-testats för GR_PRA1. Eftersom de som finns på vår hemsida har godkänts för 

publicering, så har GRK lämnat över de uppgifterna till SKK efter att först ha informerat 

om detta på hemsidan. Totalt är nu 630 hundar testade på SLU. Det har kommit nya 

ögonspeglingsprotokoll.  

 

Beslut: Beslut: Beslut: Beslut: Att lägga ut information på hemsidan om att rekommendera att endast använda Att lägga ut information på hemsidan om att rekommendera att endast använda Att lägga ut information på hemsidan om att rekommendera att endast använda Att lägga ut information på hemsidan om att rekommendera att endast använda 

sig av kliniker där personalen genomgått röntgsig av kliniker där personalen genomgått röntgsig av kliniker där personalen genomgått röntgsig av kliniker där personalen genomgått röntgenutbildning hos SKK.enutbildning hos SKK.enutbildning hos SKK.enutbildning hos SKK.    

Att lägga ut nya ögonspeglingsprotokoll på hemsidanAtt lägga ut nya ögonspeglingsprotokoll på hemsidanAtt lägga ut nya ögonspeglingsprotokoll på hemsidanAtt lägga ut nya ögonspeglingsprotokoll på hemsidan....        

  

§83 MENTALITETMENTALITETMENTALITETMENTALITET/FUNKTION/FUNKTION/FUNKTION/FUNKTION    

 Rapport 
Vi har blivit inbjudna till SSRK för information om deras Funktionsbeskrivning. 

 

 Beslut: Att skicka representant från Beslut: Att skicka representant från Beslut: Att skicka representant från Beslut: Att skicka representant från mmmmentalitetskommitténentalitetskommitténentalitetskommitténentalitetskommittén    till till till till informationsmötetinformationsmötetinformationsmötetinformationsmötet. Att se. Att se. Att se. Att se    

                                                                                        över allaöver allaöver allaöver alla    skrivningar vi har och lägga till att BPskrivningar vi har och lägga till att BPskrivningar vi har och lägga till att BPskrivningar vi har och lägga till att BPHHHH    likställs med MH.likställs med MH.likställs med MH.likställs med MH.        

 
§ 84 HÄLSAHÄLSAHÄLSAHÄLSA    

    Rapport 
 Det är ganska lugnt på hälsafronten just nu. Owe har haft mailväxling med en dansk 
veterinär/forskare om Ichtyos. Det kommer en forskningsrapport till våren.  

Vi har fått bra respons från medlemmarna i olika hälsofrågor som drabbat golden i och 

med artikelserien i GN.  

 
§ 85 JAKTJAKTJAKTJAKT    

    Rapport 
 Goldenspecialen 2012 
 Eva Arnell Ek har varit och tittat på en anläggning som heter Kyrkekvarn och som ligger i 

Mullsjö utanför Jönköping. 

 

 Beslut:Beslut:Beslut:Beslut:    Att boka Kyrkekvarn till Goldenspecialen 2012.Att boka Kyrkekvarn till Goldenspecialen 2012.Att boka Kyrkekvarn till Goldenspecialen 2012.Att boka Kyrkekvarn till Goldenspecialen 2012.    EvaEvaEvaEva    AAAA    och Eva och Eva och Eva och Eva S S S S inventerar inventerar inventerar inventerar 

kkkklubbstyrelsens material som finns hos GRK Västmalubbstyrelsens material som finns hos GRK Västmalubbstyrelsens material som finns hos GRK Västmalubbstyrelsens material som finns hos GRK Västmannnnland.land.land.land.    Att Att Att Att lägga en lägga en lägga en lägga en nollnollnollnollbudgetbudgetbudgetbudget    för för för för 

Goldenspecialen 2012.Goldenspecialen 2012.Goldenspecialen 2012.Goldenspecialen 2012.    

  
A-Provet 2012 
Känns inte försvarbart idag att arrangera ett A-prov när man ser till den höga kostnad 

det har, när det kan innebära att inte en enda golden kommer med. SSRK har kallat till 

ett möte om A-provens framtid.  

 

 Beslut: GRK kommer inte att budgetera fBeslut: GRK kommer inte att budgetera fBeslut: GRK kommer inte att budgetera fBeslut: GRK kommer inte att budgetera för något Aör något Aör något Aör något A----prov i år.prov i år.prov i år.prov i år.    Det innebär att Treklövern Det innebär att Treklövern Det innebär att Treklövern Det innebär att Treklövern 

också försvinner i år.också försvinner i år.också försvinner i år.också försvinner i år.    

 

 Aktiviteter 2012 
 AGRIA Fair Game Tullgarn 25-27 maj  

GRK ansvarar för en station. Vi behöver tre funktionärer i tre dagar. 
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KM 20-22 juli i Villingsberg 
Klart med Bitte Sjöblom som provledare. 

 

Goldenlägret 4-8 juli Klackbergsgården 
 

 Nordiskt Mästerskap  
Inbjudan har kommit från Finland. Tävlingen kommer att hållas 18 augusti. På lördagen 

är det WT och på söndagen officiellt B-prov. De vill att vi tar med en officiell domare. 

 

 BesBesBesBeslut: Owe kontaktar Finland olut: Owe kontaktar Finland olut: Owe kontaktar Finland olut: Owe kontaktar Finland om inbjudan gäller fler än ett Team.m inbjudan gäller fler än ett Team.m inbjudan gäller fler än ett Team.m inbjudan gäller fler än ett Team.    Eva AEva AEva AEva A----E kontaktar E kontaktar E kontaktar E kontaktar 

domare.domare.domare.domare.    

    

    SSRK:s retrieverdomarkonferens den 25 mars  
Vi har fått en muntlig inbjudan till att närvara 1 timma på konferensen. Det krockar 

tyvärr med vår sektionsdag. Frågor vi önskar ta upp ska skickas i förväg till SSRK. 

 

 Beslut: Att försöka samordna med de andra retrieverklubbarna och skicka en Beslut: Att försöka samordna med de andra retrieverklubbarna och skicka en Beslut: Att försöka samordna med de andra retrieverklubbarna och skicka en Beslut: Att försöka samordna med de andra retrieverklubbarna och skicka en 

rrrrepresentantepresentantepresentantepresentant....    

     

§ 86 EXTERIÖREXTERIÖREXTERIÖREXTERIÖR    

    Rapporter 
 Rapport från möte med exteriörkommittén 

 Tina Agrell är ny ledamot i kommittén. Kommittén vill att klubben skickar en lista till 
SSRK:s avdelningar och SKK:s lokalklubbar med namn på domare som vi önskar föreslå 

att döma vår ras på officiella utställningar. 

 

Beslut: Att skicka brev till SSRKBeslut: Att skicka brev till SSRKBeslut: Att skicka brev till SSRKBeslut: Att skicka brev till SSRK::::s avdelningar och SKKs avdelningar och SKKs avdelningar och SKKs avdelningar och SKK:s :s :s :s länslänslänslänsklubbarklubbarklubbarklubbar    om att vi har om att vi har om att vi har om att vi har 

öööönskemål att de engagerar nordiska och engelska domarenskemål att de engagerar nordiska och engelska domarenskemål att de engagerar nordiska och engelska domarenskemål att de engagerar nordiska och engelska domare    sosososom har sitt ursprung i grupp m har sitt ursprung i grupp m har sitt ursprung i grupp m har sitt ursprung i grupp 

8 8 8 8 till sina utställningar.till sina utställningar.till sina utställningar.till sina utställningar.    

 
 Rapport Club Show 2012 
 Allting flyter på med CS. I år är det Medelpad som arrangerar och domare är Ann 

 Carlström. 

    
§ 87 INFORMATION / PRINFORMATION / PRINFORMATION / PRINFORMATION / PR    

    Rapport 
 Årssammanställning 

 Det är dags för att ta fram 2011 årssammanställning. Styrelsen uppfattar det som att 
intresset för den är svalt. Styrelsen diskuterar möjligheten att publicera viss årsstatistik 

istället i GN nr 1. 

  

 Aktuell medlemsstatistik  
 Klubben har 4 700 medlemmar. 

 

Värva medlemmar 
Anita föreslår att styrelsen tar fram ett brev med information om vad man får som 

medlem i GRK, att skicka till alla uppfödare som anmäler sina valpkullar, för att ge till 

sina valpköpare. 

 

Beslut: Beslut: Beslut: Beslut: Att inte göAtt inte göAtt inte göAtt inte görrrra någon årsstammanställning för 2011,a någon årsstammanställning för 2011,a någon årsstammanställning för 2011,a någon årsstammanställning för 2011,    utan utan utan utan istället istället istället istället föra in viss föra in viss föra in viss föra in viss 

statistik statistik statistik statistik iiii    GN. GN. GN. GN. Att skicka brev till uppfödare som bilaga i valpbroschyrenAtt skicka brev till uppfödare som bilaga i valpbroschyrenAtt skicka brev till uppfödare som bilaga i valpbroschyrenAtt skicka brev till uppfödare som bilaga i valpbroschyren....    
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Annons på Google 
Vi har haft en annons på Google drygt ett halvår. Ett stort värde är att synas mycket när 

presumtiva valpköpare söker på Internet. Annonsen har visats mellan 140 000 –  

215 000 gånger per månad beroende på säsong. 

 

Beslut: Att fortsätta annonsera på Google och lägga 12Beslut: Att fortsätta annonsera på Google och lägga 12Beslut: Att fortsätta annonsera på Google och lägga 12Beslut: Att fortsätta annonsera på Google och lägga 12    000 kr 000 kr 000 kr 000 kr i budget på deti budget på deti budget på deti budget på det. 

 
§ 88 UTBILDNINGUTBILDNINGUTBILDNINGUTBILDNING    

    Rapport 
 Björn visar den nya banderollen som han tagit fram hos Vista Print. Skall bara sättas i 
öljetter. Det finns två stycken att använda vid olika arrangemang. 

 

Det har inte hänt så mycket sedan sist inom utbildningsområdet. Problem med att 

SSRK:s inbjudan till instruktörsutbildning kom väldigt sent.  

 

SSRK:s nya certifieringsutbildning och diplomeringsutbildningar är för dyra. Styrelsen 

diskuterar vikten av att diplomeringsutbildningen är speciellt inriktad på retrievers. 

  

Vi är för sent ute för att arrangera en handlerkurs i vår. Styrelsen diskuterade om man 

kan uppmuntra sektionerna om att samverka med varandra och andra retrieverklubbar 

om att arrangera dessa framöver. Vi tycker det känns mer naturligt att dessa ligger på 

sektionsnivå och inte på central nivå.  

 

Beslut: Att inte genomförBeslut: Att inte genomförBeslut: Att inte genomförBeslut: Att inte genomföra någon handlerkurs 2012.a någon handlerkurs 2012.a någon handlerkurs 2012.a någon handlerkurs 2012.    

    

Utbildningar för Funktionsbeskrivningar. Vi har väntat länge på SSRK:s nya 

funktionsbeskrivning och inte haft några utbildningar på senare år. Nu verkar det dra ut 

på tiden, så vi bör försöka ha några utbildningar på den befintliga FB. 

 

Beslut: Att göra en behovsanalys och genomföra Beslut: Att göra en behovsanalys och genomföra Beslut: Att göra en behovsanalys och genomföra Beslut: Att göra en behovsanalys och genomföra två kurstvå kurstvå kurstvå kurstillfällentillfällentillfällentillfällen    om behov finns.om behov finns.om behov finns.om behov finns.    

   

§ 89 SEKTIONERNASEKTIONERNASEKTIONERNASEKTIONERNA    

                       Poängkampen 
Det är två sektioner som sökt om priset, Skaraborg och Skåne. Flest poäng har 

Skaraborg. 

 

Årets innovatör 
Styrelsen utser Årets innovatör som blir Ångermanland.  

  
Sektionsdagarna 
Styrelsen går igenom planerna för sektionsdagarna. 

  
§ 90 GOLDENFULLMÄKTIGEGOLDENFULLMÄKTIGEGOLDENFULLMÄKTIGEGOLDENFULLMÄKTIGE    

    Rapport 
                       Kontroll av vem som gör vad och genomgång vem som har ansvaret.        

            

§ 91 INKOMMINKOMMINKOMMINKOMMANDE SKRIVELSERANDE SKRIVELSERANDE SKRIVELSERANDE SKRIVELSER    

    SSRK - Protokollsutdrag från HSs - Revidering av GRK:s stadgar 

 SSRK- Domarauktorisation - Jakt B -Ola Thunberg 

 SSRK -Domarauktorisation - Viltspår - Lars Brungs och Ivan Olsson 

 SSRK - Information om datum för Funktionärsträffen och SSRK:s Fullmäktige 

 SKK - Information om Rallylydnad 
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SSRK - Anteckning över beslut fattat i VU, ang. förslag på revidering av RAS, golden 

retriever 

SKK- Svar till SSRK och GRK om vad som behöver ses över innan RAS-dokumentet är 

klart 

SSRK- Inbjudan till Avdelningar och Rasklubbar angående framtida A-provsverksamhet 

SSRK- Inbjudan till SSRK:s Avelskonferens den 28 januari 

SSRK- Inbjudan till Informations- och uppstartsmöte kring mentalitet och SSRK:s 

Funktionsbeskrivning retriever 

 SSRK- Information om försening av anmälningssystemet SSRK-Prov 

 GRK sektion- Svar på remiss från SSRK 

 GRK sektion - Svar på remiss från SSRK 

 SKK- Nya auktorisationer/exteriördomare 

 SKK- Personer som är uteslutna ur SKK-organisationen 

 SKK - Personer som ej får bli medlemmar, eller som ej bör erhålla medlemskap 

 
§ 92 UTGÅENDE SKRIVELSERUTGÅENDE SKRIVELSERUTGÅENDE SKRIVELSERUTGÅENDE SKRIVELSER    

    SSRK - Tillstyrkan om utökat rasregister för Christina Daniels 

 Sektionerna - Nyhetsbrev 

 Medlemmar i norr - Svar på brev  

    

§ 93 ÖVRIGA FRÅGORÖVRIGA FRÅGORÖVRIGA FRÅGORÖVRIGA FRÅGOR    

    Inga övriga frågor har anmälts.        

 

§ 94 MÖTETS AVSLUTANDEMÖTETS AVSLUTANDEMÖTETS AVSLUTANDEMÖTETS AVSLUTANDE    

    Ordförande tackade för en bra möteshelg och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

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

Owe Rindstrand Ingrid Grundström Annika Sahl Kadar 

Ordförande  Justerare  Sekreterare 


