Protokoll fört på GRK:s styrelsemöte den 25-26 augusti 2012, Scandic hotell Upplands Väsby
Beslutande:

Owe Rindstrand
Anita Ohlson

Sigvard Eriksson
Janet Johansson

Annika Andersson

Ingrid Grundström
Eva Arnell Ek
Suppleanter

Lena Ohlsson

Cathrin Möller
Adjungerad:

Annika Sahl Kadar, sekreterare

§ 57

MÖTET ÖPPNAS

§ 58

VAL AV JUSTERARE

§ 59

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§ 60

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

§ 61

ORDFÖRANDE

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Anita Ohlson

Föreliggande dagordning godkändes efter tillägg av ett par punkter

De två föregående protokollen godkändes och lades till handlingarna

Rapport
Englandsresan 2013

Nu har ett brev skickats ut till de 101 personer som gjort intresseanmälan till nästa års

Englandsresa. Kostnaden för hela paketet, resa på torsdag fm, tillbaka på måndag kväll
med SAS, transfer och boende med frukost blir ca 5000 kr/per person.

Kommittén håller på att planera aktiviteter och sponsring för arrangemanget där.

Styrelsen diskuterar förslag på om vi skall ta fram namnbrickor med jubileumsloggan
och kanske svenska flaggan på, kanske också en tygväska.

Styrelsen diskuterar även förslag på present till 100-årsjubilaren.
Beslut: Att köpa in en gåva till jubilaren.
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Jubileumsaktiviteter

Styrelsen diskuterar hur mycket krut vi skall lägga ner på 40-årsjubiléet. Sektionerna

måste själva komma på vad de skall hitta på för att uppmärksamma klubben och att den
är en gammal klubb. Klubbstyrelsen kan inte dra ett större lass. Sektionsdagarna bör

genomsyras av 40-årsjubiléet.

GN skall uppmärksamma jubileumsåret i varje nummer. Diskuterades om klubben skall
ta fram t ex en mugg med logga på som sektionerna kan köpa och själva ta med från
sektionsdagarna, att användas till t ex HP priser.

Beslut: Anita begär in offert på muggar med jubileumsloggan på.

Vandringpriser

Eftersom många vandringspriser har försvunnit, inte är tillbakalämnade eller är trasiga
diskuterar styrelsen vandringsprisernas vara eller icke vara.

Beslut: Goldenspecialen: Att endast dela ut vandringpris till Goldenmästaren då övriga
priser är förkomna, ej tillbakalämnade eller trasiga.

Club Show: Eftersom BIR-priset är försvunnet, kommer inga vandringspriser alls att
delas ut. Information om detta kommer i GN.

AU-beslut

AU har sedan senaste styrelsemötet fattat två beslut:

Att köpa in ny dator till sekreteraren

Att skänka en handduk och en guldbrosch som pris till bästa golden på Ungdoms SM
WT

Beslut: Att godkänna AU:s beslut

Möte med Royal Canin

Owe har haft möte med Anna Friberg från RC. Royal Canin har gett förslag på

föresläsare de vill skicka till sektionsdagarna.

Motioner till SSRK:s fullmäktige

Styrelsen föreslår att vi skall lämna in en motion till SSRK:s fullmäktigemöte med yrkan
om att den avgiftshöjning på fyra kronor per medlem, som blev beslutat på senaste

SSRK fullmäktige, återbetalas till rasklubbarna. I Fullmäktigehandlingarna fanns inget

förslag om denna höjning, något beslut i SSRK Hs fanns inte heller. Om en eventuell
höjning av rasklubbsavgiften ska ske nästa år får detta tas upp igen i stadgeenlig

ordning med relevant redovisning över vilka kostnader som ökat i den omfattningen.
Beslut: Att formulera och skicka in en motion om återbetalning av 4 kronor/medlem till
rasklubbarna.

Riksarkivet

Vi har fått en arkivförteckning från Riksarkivet över de dokument som vi har arkiverade
där.

§ 62

EKONOMI

Rapport

Ekonomin är i balans.
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Nytt kostnadskonto

Ibland måste Anita betala saker till klubben med sitt privata kontokort. Det är inte

rimligt att enskild styrelsemedlem skall ligga ute med stora belopp för klubbens
räkning.

Beslut: Att Anita Ohlson får ett separat konto som löpande redovisas till kassören.
Sigvard gör en insättning på kontot med 15 000 kr.
§ 63

RAS/AVEL

Rapport

Hittills i år har vi förmedlat 81 kullar och 21 omplaceringar.
SKK har den 2 juli 2012 godkänt Goldenklubbens reviderade RAS-dokument.
Beslut: Med början från nästa möte kommer RAS att vara en stående punkt på

dagordningen. Varje ansvarig ska då rapportera vad som hänt under vars och ens

område när det gäller målen i RAS. Anita kopierar upp ett exemplar av RAS till var och
en.

Klubbstyrelsens uppdrag RAS

Klubbstyrelsen gick igenom de uppdrag som finns i RAS och som vi ska åtgärda.

Styrelsen diskuterar hur vi kan informera mer om hur vi kan jobba vidare för att uppnå
målen i RAS.

Beslut: Att lägga en liten ruta i GN på Avelssidan med punkter.

Uppfödarbrev enligt RAS

Styrelsen har tagit fram ett brev till uppfödarna. Det kommer att skickas ut till 550

personer. Vi har via SKK fått adresser till samtliga personer som fött upp minst en kull
goldenvalpar de senaste 5 åren. Brevet kommer också att läggas på hemsidan.

Beslut: Några redaktionella ändringar i brevet gjordes och det är nu klart att skicka ut till
uppfödarna.

Brev till sektionerna

Styrelsen har tagit fram ett brev att skicka ut till sektionerna hur de kan använda RASdokumentet i sitt arbete.

Beslut: Brevet skickas med post till ordförande och sekreterare i varje sektion, samt
läggs även som bilaga till nyhetsbrevet. Brevet kommer också att finnas i
sektionshandboken.

Ny valphänvisare

Ny valphänvisare är Barbro Gille.

§64

MENTALITET/FUNKTION

Rapport

Ny manual är ute. Inte så många sektioner som arrangerar MH just nu.

Nya funktionsbeskrivningen – FB-R

Fem representanter från Goldenklubben Västmanland har varit på utbildning för nya
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funktionsbeskrivningen. Förmodligen blir det en helg till innan utbildningen är klar. Vi
kommer sedan att kunna använda dem som handledare i fortsatt utbildning inom
klubben.

Beslut: Blir det ytterligare en helgs vidareutbildning så skickar vi dessa fem.
Lena har fått förfrågan från Göteborg om att de behöver fler funktionärer till den gamla
funktionsbeskrivningen. Det finns ingen som kan utbilda där.

Beslut: Eva A E kontaktar tänkbar utbildare för vidare kontakt med Göteborgssektionen
Hittills i år är 28 golden beskrivna i den nya mentalbeskrivningen BPH. 81 golden har
genomgått MH, men SBK ligger efter med rapporteringen, så det är förmodligen fler.

§ 65

HÄLSA

Rapport

Janet har beställt ny version av Lathunden.

Avelsindex

Av 160 kullar som fötts i år kom 100 upp i index 100 eller mer på ED och HD, och 60
kullar fick värde under 100.

PRA och framtidstankar

Vi har fått information om att AHT i England har hittat genen som orsakar GR_PRA2.
Klubbstyrelsen diskuterade kring central registrering av GR_PRA 2. Vi uppfattar

Goldenfullmäktiges beslut om central registrering av GR_PRA 1 som vägledande för att
klubbstyrelsen har mandat att ansöka även för denna variant.

Beslut: Att Annika A kontaktar Thomas Bergström, SLU för mer information. Att lägga ut
information på hemsidan och i Golden Nytt. Att ansöka hos SSRK och SKK om central
registrering av GR_PRA 2.
§ 66

JAKT

KM

Det var 83 hundar anmälda. Arrangemanget fungerade bra. Både deltagare och
arrangörer var mycket nöjda.

Goldenspecialen

160 hundar anmälda på WT och 130 till utställningen, varav 60 bara till utställningen,

resten DP-hundar. Platsen var inte optimal, och vi kommer att söka annan plats till nästa
år.

Beslut: Att undersöka möjligheterna att hitta annan plats för GS nästa år. Utarbeta
riktlinjer för vad som gäller för de som hjälper till under provet.

SSRK:s A-provsremiss

Tomas Persson, labradorklubben deltar under styrelsens diskussion. Labradorklubben

ser inte detta som en prioriterad fråga. De har bara ett A-prov, som de vill bestämma

själva om vilka som skall döma etc.

Goldenklubben kommer troligen inte arrangera något A-prov i år. Kostnaden är hög och

vi kan inte själva styra vilken ras som skall deltaga. I värsta fall kan det bli så att det
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bara är labradorer och flattar som startar. Det har vi inte råd med. Dagens behov av Aprov är nog ganska väl tillgodosett. Det borde vara möjligt för en rasklubb att ha ett
visst antal platser reserverat för den egna rasen.

Beslut: Eva A E skriver svar på remissen. Att vi vill ha det som idag, men att vi får
genomföra ett A-prov per år, där vi kan reservera 4-5 platser för golden.

Nordiskt Mästerskap Working Test - NWT

Sverige hade två lag representerade i Finland. Ett av de svenska lagen kom tvåa. Alla var
jättenöjda med arrangemanget. Nästa år blir det Norge som kommer att stå som värd.
Det har tillsatts en kommitté för nästa års NM. Den består av Lisa Falk, Annika Sahl
Kadar och Tony Lyvén och kommer att ansvara för en uttagningstävling.

Elmiamässan 2013

En kommitté behöver tillsättas för att bemanna Elmiamässan nästa år. Cathrin Möller
ingår och tar ansvar för att kontakta och få till folk till kommittén.

KM och Specialen 2013

Styrelsen diskuterar nästa års stora arrangemang. Årets arbetsbörda har visat att det
inte är rimligt för klubbstyrelsen, att utöver sina ordinarie uppdrag även ansvara för

genomförandet att både KM och GS nästa år. Intentionen blir att klubbstyrelsen ansvarar

för att arrangera KM den 27-28 juli i Villingsberg. Om det skall bli någon Goldenspecial,

måste någon/några sektioner/personer ta ansvar för det arrangemanget.

§ 67

EXTERIÖR

Rapport

Tema för Club Show i Norrköping 2014 kommer att bli industrialismen och
textilindustrin. I Göteborg 2013 är temat havet.

Club Show

Det var 80 hundar anmälda till årets CS i Sundsvall. En mycket trevlig tillställning, där

allt flöt på bra. Uppskattat och välarrangerat.

Ansökan om Club Show 2015

Norrbotten har ansökt om CS för 2015.
Beslut: Att uppdra till Norrbotten att arrangera CS 2015, de får återkomma med datum.

Betalningsdiciplin

Det blir allt vanligare att särskilt uppfödare anmäler flera hundar till Open Show och

sedan inte betalar anmälningsavgiften. Klubben följer de regler som gäller för officiella

prov och utställningar. Vi rekommenderar sektionerna att hålla sig till att det är sista
betalningsdag som gäller. Är det inte betalt i tid så kommer man inte med.

Utbildningsdag för exteriördomare i Märsta den 20 oktober
10 domare är anmälda. Det finns några platser kvar.

Open Show-domarkonferensen 6-7 oktober i Uppsala
Sista anmälningsdag 15 september.
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§ 68

INFORMATION / PR

Regler för insändare

Det går inte att ha förlånga texter när det är en insändare. Klubben förbehåller sig

rätten att redigera förlånga texter. Regler har tagits fram och finns i Golden Nytt samt på
hemsidan.

Rutiner för forskningsbidrag

Som det är nu så betalar medlemmar pengar till forskningsbidrag i samband med att de

betalar sina medlemsavgifter. Anita separerar dessa pengar, men hur skall de fördelas
mellan fonderna när givaren inte angivit det? Snart är ju förhoppningsvis PRA-frågan

löst, sedan skulle vi kunna föreslå fullmäktige att vi har en gemensam Goldenfond till
forskning om hälsa, mentalitet och funktion.

Beslut: Att fördela det 50/50 under 2012, och sedan ta upp frågan på Fullmäktige.

Nytryck av valpbroschyren

May Scherp Samuelsson och Margareta Faringer Thorsen presenterar sitt förslag till ny

valpbroschyr. De föreslår ett liggande format som den förra, men ett något större mått
och att utöka den med ytterligare fyra sidor. Styrelsen diskuterar innehållet, layout,

papperskvalitet, omslag, sponsorer, distribution etc. och lämnar sina synpunkter.

Beslut: Att ta fram nästa valpbroschyr i det föreslagna formatet 20x21 samt med det
innehåll som diskuterats. Anita är kontaktperson med författarna och sponsorerna.
Författarna föreslår:
•

att nya valpbroschyren också kan användas som ett studiematerial vid valpträffar

runt om i landet. Det kommer att behövas en studiehandledning till de som håller
kurserna.

•

att klubben genom sektionerna skulle kunna arrangera studiecirklar i RAS för alla

som är intresserade av golden och då kunna utgå från målen i RAS. På varje träff tar

man upp en av RAS punkter, diskuterar och förklarar vad RAS innebär för dig och

för mig.
•

en vidareutbildning för alla uppfödare där man tar upp alla RAS-punkter en och en

samt utvärderar varje punkt, gör studiebesök, har läxor om vad de har för mål med

sin uppfödning och gör en provparning enligt strategierna. Så går man igenom alla
punkter och diskuterar. Kan vara svårt att hitta cirkelledare, det måste inte vara en
expert men en god samtalsledare. Ett gyllene tillfälle att få alla att jobba mot
samma mål.

Inskickade bidrag till almanacka 2013

Styrelsen tittar igenom utvalda bilder och väljer ut 12 stycken.

Medlemsstatistik

Dagsnoteringen är 4786 medlemmar. Medlemsantalet fortfarande relativt högt trots

sjunkande registreringssiffror.

Rasdata.se

Oklarheter gäller vad som betalas för Rasdata.se. Vad har vi för avtal och med vem?
Beslut: Att Anita kollar upp hur avtalet med Rasdata.se ser ut. Janet och Anita besvarar

den enkät som kommit från SKK angående de rasdatafiler som skickas ut fyra gånger
per år.
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§ 69

UTBILDNING

Rapport
Goldenlägret

Årets goldenläger samlade 37 förare med sina hundar, allt från nybörjare till mer

avancerade ekipage och 5 instruktörer. Det var en mycket positiv stämning och
deltagarna var väldigt nöjda med arrangemanget.
Beslut: Att boka in ett läger för 2013

Uppfödarutbildningen

Styrelsen går igenom det uppdaterade materialet och lämnar sina synpunkter.
Lena, Janet och Annika A har gjort nya frågor till Uppfödarutbildningen.

Måste finnas mentorer i varje sektion för att bistå både enskilda som utbildar sig samt

till sektionens studiecirkel, någon med gedigen och lång uppfödarerfarenhet, och med

geografisk närhet. Lena skickar ut materialet till styrelsen efter redigering för ytterligare
synpunkter.

Beslut: Att presentera den nya uppfödarutbildningen på sektionsdagarna 2013. Därefter
tas den gamla bort från sektionshandboken.

§ 70

SEKTIONERNA

Möte med Östergötland/Södermanland

Anita blev inbjuden till styrelsemöte. Mycket trevligt möte och många aktiviteter på
gång.

Monter Stockholms Hundmässa

Inbjudan har kommit från SKK om mässan i Stockholm den 15-16 december.
Beslut: Att tillfråga GRK Stockholm/Gotland om att ta ansvar för monter där.

§ 71

GOLDENFULLMÄKTIGE

§ 72

INKOMMANDE SKRIVELSER

Styrelsen börja diskutera förberedelser inför Goldenfullmäktige och Sektionsdagarna.

SKK Stockholm – Inbjudan till Stockholms hunddag

SSRK - Efterlyser handledare till SSRK:s Diplomeringsutbildning
SKK - Användning av SKK:s Rasdata

Monica Hillman & Ulla Elm – Förfrågan om intresse av att köpa in Första Valpboken

SKK - Nya auktorisationer/exteriördomare

SKK - Blanketter för bestyrelserapporter
SKK - Nya avtal för uppfödare

SKK - Pressmeddelande: Branschråd behövs för djurskyddet

SKK - Policy för digitala medier

SBK - Information avseende rallylydnad

Medlem - Önskan om att annonsera i GN om att köpa hund

SSRK - Protokollsutdrag ang RAS för Golden retriever

SSRK - Domarauktorisation Jaktprovsdomare, kategori B Åza Vikström
SSRK - Dispenspolicy för registrering av hund hos SKK
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§ 73

UTGÅENDE SKRIVELSER

Monica Hillman o Ulla Elm – Att ej anta erbjudandet om att köpa in Första Valpboken

Medlem – Att styrelsen beslutat att inte upplåta plats i GN för annonsering om att köpa
hund

Medlemmar - Information till de som lämnat intresseanmälan om Englandsresan 2013

§ 74

ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsens uppdrag

Styrelsen diskuterar styrelsens arbetsuppgifter framöver utifrån vårt ansvarsområde,
förutom att försöka engagera fler att ansvara för olika aktiviteter.

Ändring av planerat styrelsemöte
Beslut: Nästa styrelsemöte är flyttat till den 24-25 november.

§ 75

MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande tackar alla för ett gott utfört arbete under helgen och förklarade mötet

avslutat.

__________________
Owe Rindstrand

ordförande

Sign ………….

…………

__________________

Anita Ohlson

justerare

_____________________

Annika Sahl Kadar

sekreterare
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