Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 28-29 april 2012
Beslutande:

Owe Rindstrand
Anita Ohlson

Annika Andersson
Janet Johansson

Ingrid Grundström
Eva Arnell Ek

Sigvard Eriksson
Suppleanter:

Lena Ohlsson

Cathrin Möller
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§ 23

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
VAL AV JUSTERARE

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Annika Andersson.
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes med vissa tillägg.
GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
ORDFÖRANDE

Rapport
SSRK:s Fullmäktige

Fullmäktigehandlingarna behandlades.

Jubileumsåret

Owe rapporterade angående Englandsresan med uppdaterat program. Kommittén jobbar
på hur flygbiljetterna ska bokas.

Klubbstyrelsen planerar att i samband med Englandsresan hålla styrelsemöte på plats i
England. Förutom styrelsemötet kommer styrelsen även ha som uppgift att vara
resevärdar och se till så att arrangemanget kring resan fungerar. Ett ordinarie

helgsammanträde kommer att flyttas till England och resan kommer då att

subventioneras för styrelsen, motsvarande kostnaden för ett ordinarie styrelsemöte.

AU beslut

Owe rapporterade om att han besökt Erna Perssons begravning. Klubben skickade

blommor till begravningen.
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SSRK:s funktionärsträff

Owe rapporterade från ordförandeträffen. Flera frågor diskuterades, bland annat om hur
kostnaderna ska minska för Apportören. Flera stora jaktmässor arrangeras under året
och önskemål finns om att rasklubbarna ska delta på följande arrangemang: Tullgarn

Game Fair, Elmia Game Fair, Bosjökloster Jakt- och fiskemässa och Färiken Game Fair.
Beslut: Ambitionen från Goldenklubben är att vi ska synas på dessa arrangemang.
Frågan om SSRK fullmäktige vartannat år diskuterades. Även nya SSRK Prov
diskuterades.

Beslut: GRK ska lägga in en länk till SSRK Prov på hemsidan.

Kommittéer

Samtliga gick igenom vilka deras kommittéer består utav.

Exteriör: Ingrid Grundström, Bengt Källman, Ulla Hägglund, Tina Angrell, Annette Strand
och Eva Carlin.

Info och PR: Anita Ohlson, Hanna Mattisson, Moa Ågren, Annika Andersson, Ingela Påsse
van Reis.

Redaktionskommittén: Annika Andersson, Anita Ohlson, Sofie Lind, Eva Skagert och
Urban Pettersson.

Mentalitet- och funktion: Lena Ohlson, Cathrin Möller och Ane Hellström.
Hälsa: Janet Johansson, Owe Rindstrand och Eva Swanberg.

Avel: Annika Andersson, Åsa Cederlund och Katrina Bäckström.
Jakt: Eva Arnell, Pia Andersson och Eva Sjölinder Hansson.

§ 24

EKONOMI

Rapport

Sigvard har träffat Eva Sjölinder-Hansson för övertagandet av kassörsposten.
Sigvard har ännu inte fått inloggningsdosa till Nordea.

Beslut: Att Anita skulle ringa Nordea och försöka snabba på handläggningen.
Ekonomin är under kontroll och följer budget. Sigvard ska undersöka antalet konton och

se över ifall det finns konton som ska avslutas, då onödiga konton kostar klubben
pengar.

Beslut: Att köpa in en Microsoft Office licens.
Revisorerna har blivit avtackade.
Ett av de bokade hotellen i England önskar en förskottsbetalning på 50 pund per rum
(15 stycken) till den 1 augusti. Sigvard handhar detta.

§ 25

RAS/AVEL

RAS Hemsidan

Owe gick igenom vilka ändringar som kommer att göras på hemsidan under RAS.
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Rapport

Annika rapporterade från telefonmöte om de sista ändringarna som ska göras i RASdokumentet. Anita Ohlson, Janet Johansson, Owe Rindstrand och Annika Andersson
deltog på telefonmötet.

Annika har kontakt med veterinär Susanne Åhman, specialist dermatologi som ska
skriva en artikel till GN om öroninflammation.

Diskuterades möjligheten att i avelsspalten i GN presentera vilka hanhundar som
används mest i avel som information till uppfödarna.

En ändring är gjord på valpbeskrivningsblanketten så att uppfödare frivilligt kan fylla i
HD- och ED-index på föräldradjuren.

Hittills i år är det 54 kullar som hänvisats via GRK:s valphänvisning.
Beslut togs om att tillsätta Eva Sjölinder Hansson som valphänvisare.
På fullmäktige beslutades om att även SKK:s uppfödarutbildning ska gälla för
valphänvisningen. Denna information har nu lagts ut på hemsidan.

Klubbstyrelsen har arbetat med synpunkter som vi fått från SKK Avelskommitté

angående vårt RAS-dokument. En diskussion fördes kring hur statistiken ska tas fram
angående målet om antal röntgade hundar.

Beslut togs att skicka in det nyreviderade förslaget till RAS-dokument till Kjell
Andersson, SKK.

§26

MENTALITET/FUNKTION

FB-R

Nu kommer SSRK:s arbetsgrupp att arrangera utbildning för beskrivare för FB-R första
helgen i augusti.

Beslut togs att hålla igång den inofficiella FB:n, men att inte arrangera utbildningar.

Rapport

Manualerna för MH och FB är uppdaterade och justerade både i sektionshandboken och
på hemsidan.

Uppdateringar kommer även att göras på hemsidan om BPH och MH.
Information har gått ut till sektionerna om utbildning till vår inofficiella FB. Information
kommer att gå ut till sektionerna allteftersom vi får information angående FB-R.

Sigvard berättade om en träff i Västmanland, där Cilla och Lasse hade varit och visat FBR. Demonstration utfördes med fyra hundar.

§ 27

HÄLSA

Rapport

Vi ska försöka få till ett möte med SLU och ögonpanelen för att träffa Sofie Gaevert, som
har tagit över efter Berit Wallin Håkansson.
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§ 28

JAKT

Rapport

För A-provet är domare och plats klar. Vi inväntar besked om de ekonomiska

förutsättningarna.

Tullgarn

Eva gav en rapport om Agria Game Fair Cup på Tullgarn. En träff ska hållas på

måndagen där provupplägget tas upp. Vår rasklubb ska bidra med tre funktionärer i tre
dagar. 23 anmälda, varav två goldenlag. Behov av funktionärer finns till detta.

Anmälan SSRK prov

Nytt system för ansökan och anmälan till prov, SSRK Prov. Sektionerna ska från 1 juli
använda sig av denna när de arrangerar särskilda jaktprov.

KM

Provet har lagts in i SSRK:s nya anmälningssystem, SSRK Prov. Deltagarna kommer att

kunna anmäla och betala i systemet så snart SSRK godkänt uppgifterna och publicerat
online-anmälan. Ännu finns behov av funktionärer på KM.

Goldenspecialen

Fem sektioner kommer att tillfrågas om de kan ta på sig en ruta vardera. Elitklass på
lördagen går som ett traditionellt WT. Domare och funktionärer är ej klara än.
Beslut om att Anita ska köpa in presenter till domare på GS.

NM

En svensk domare till NM saknas fortfarande. Eva gör ett utskick till laget som ska

representera Sverige.

Goldenspecialen/KM 2013

Styrelsen planerade att istället för att ha både Goldenspecialen och KM, istället ha ett

jubileumsarrangemang 1-4 augusti 2013 med WT, B-prov och utställning under fyra

dagar. Anledningen är att det annars blir väldigt intensivt efter Englandsresan att
arrangera båda dessa arrangemang vid olika tillfällen och innan Club Show.

SSRK:s funktionärsträff

Nya RoA ligger ute på SSRK:s hemsida. Nytt är att SKK:s etiska regler ska hållas och är

tvingande. Nya anvisningar för särskilt prov för att underlätta arrangerandet. Eva gick

igenom vilka ändringar som gjorts i bestämmelserna. Nya anpassade C-provsregler är

framtagna.

Jaktprovsdomarkonferens

Eva Arnell och Owe Rindstrand rapporterade att de varit på jaktprovsdomarkonferensen

och framförde en presentation om våra rasspecifika egenskaper och att värna om
skillnaden mellan retrieverraserna.
§ 29

EXTERIÖR

Rapport

Ingrid åker till Club Show i Sundsvall. Hon kommer att sitta i bestyrelsen för
utställningen.
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Beslut om att Eva ska köpa in presenter till cert-vinnare på Club Show.

SSRK:s domarkonferens för retriever 2015

SSRK uppmanar rasklubbarna om att raskompendierna ska uppdateras. Vårt

raskompendium är relativt nyreviderat, vilket gör att vi inte behöver gör detta nu. En
rasrepresentant måste utses och tillfrågas. Diskuterades lämplig domare. Ingrid
undersöker om personen ifråga kan.

Open Show domarkonferens

Annons kommer i nr 2 av GN. Agneta Cardell och Ann Carlström håller i kursen
tillsammans med Katrina Bäckström.

SSRK:s funktionärsträff

Ingrid rapporterade från SSRK:s exteriörmöte.

Utökat rasregister

En förfrågan har inkommit om utökat rasregister.
Beslut om att tillstyrka Börje Johanssons ansökan.

§ 30

INFORMATION / PR

Rapport

Aktuell medlemssiffra är 4 594.
Redaktionskommittén har beslutat att erbjuda SSRK ungdom en egen spalt i GN.
En video kommer att göras om FB, där alla moment tas upp och beräknas vara klar i
sommar.

Frågan togs upp om en utländsk uppfödare vill skänka medlemskap i GRK och om
avgiften är densamma.

Beslut om att samma avgift ska gälla för utländsk uppfödare som är medlem.
Beslut om att göra sammanställningen över registrerade kullar 2011, som vi haft i
årssammanställningen tidigare, och lägga ut den som PDF på hemsidan.

Profilartiklar jubileum

Anita visade upp flera förslag på jubileumslogga samt profilartiklar som styrelsen
diskuterade. Anita ska lämna ett konkret förslag till nästa styrelsemöte.

Almanacka 2013

Styrelsen diskuterade olika alternativ på bilder. Styrelsen uppdrog till Anita att ta fram
förslag.

Styrelsen beslutade om att GRK ska sälja jubileumsalmanacka 2013.
§ 31

UTBILDNING

Goldenlägret

Hittills är det 25 anmälda.
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SSRK:s funktionärsträff

Lena närvarade vid utbildningsmötet och gav en rapport om vad som diskuterades.

Uppfödarutbildningen

Inga nyheter om gemensamma uppfödarutbildningen med SSRK raser. Vi måste då ta tag
i vår egen och se till att den blir reviderad. Lena och Eva ges till uppdrag att uppdatera
manualerna i sektionshandboken. Nya FB filmen ska in som underlag vid
uppfödarutbildningen.
§ 32

SEKTIONERNA

Rapport

Samtliga rapporterade om läget i sektionerna.

Utvärdering av sektionsdagarna

Owe gick igenom utvärderingarna från sektionsdagarna. Genomsnittsbetygen har varit
goda och många av deltagarna tycker sig ha blivit väl inspirerade.
§ 33

GOLDENFULLMÄKTIGE

§ 34

INKOMMANDE SKRIVELSER

Rapport

SSRK - Information angående den obligatoriska centrala provledarutbildningen

SSRK - Inbjudan till Seminarium för verksamma instruktörer och handledare

SSRK - Information om klubbens lösenord och användar namn för SSRK PROV
SSRK - HS organisationsförslag till Fullmäktige 2012 i korthet
Hans Bredberg, revisor - Mail med tack för gott samarbete.

SSRK - Information om den nya versionen av internetanmälan och Katalog för PC
SSRK - Inbjudan till Fullmäktige

SSRK - Begäran om information om klubben att publiceras i Apportören
SSRK - Synpunkter på klubbens text om RAS på hemsidan
VetNutra - Information om projektet HIPDOG II, golden
AGRIA - Uppdatering av Agria Breed Profile för golden

Hanna Nilsson- Funderingar kring kontrakt för instruktörer

SKK- Lista på personer med Icke hänvisning - goldenkennel finns med
SSRK - Råd angående RAS för "populationer i populationen"
SSRK ungdom - Inbjudan till fjällvandring

Undertecknade kontrakt från Hanna Nilsson och Moa Åhgren
§ 35

UTGÅENDE SKRIVELSER

GRK - Tack till de tidigare verksamma revisorerna

GRK - Svar till SSRK angående text om RAS på hemsidan
GRK - Svar till VetNutra
§ 36

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 37

MÖTETS AVSLUTANDE

Inga övriga frågor anmälda

Ordföranden tackade alla för ett väl genomfört möte och förklarade mötet avslutat

Owe Rindstrand

ordförande
Sign ………….

…………

Annika Andersson

justerare

Janet Johansson
sekreterare
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