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Protokoll för vid GRK:s styrelsemöte den 24-25 november 2012 
 
Beslutande: 
Owe Rindstrand 
Anita Ohlson 
Annika Andersson 
Ingrid Grundström 
Eva Arnell Ek 
Lena Ohlsson § 95-98, 101-108 
Sigvard Eriksson § 99, 109-113 
 
Suppleanter: 
Lena Ohlson § 99, 109-113 
Catrine Möller 
 
Ej närvarande: 
Sigvard Eriksson § 95-98, 101-108 
 
Adjungerad: 
Annika Sahl Kadar, sekreterare 
 
                                                                                                                                                                                                               
§ 95 MÖTET ÖPPNAS 
 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
     
§ 96 VAL AV JUSTERARE  
 Att jämte ordförande justera protokollet valdes Annika Andersson. 
    
§ 97 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Efter några tillägg godkändes dagordningen. 
    
§ 98 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
    
§ 99 ORDFÖRANDE 

Den sektion som försökt hitta annan sektion att samarbeta med för att arrangera GS, 
har inte lyckats och avböjer därför att vara arrangör av nästa års Goldenspecial. 
Styrelsen diskuterar möjligheten att på försök införa ett nytt mästerskap i form av 
klubbens C-prov. Owe kontaktar sektionen om hur de ser på möjligheten att vara 
arrangör av detta istället. 
 
Besök från SSRK:s HS 
Ralf Falkeland, nyvald informatör i SSRK:s HS, besöker styrelsen. Han tycker det är 
viktigt att vi pratar med varandra och inte om varandra.  
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Styrelsen delger honom sina tankar om SSRK:s vara eller icke vara. Det måste finnas ett 
grundläggande strukturfel i organisationen, när man sitter med en 
organisationsutredning i åtta år och inte kommer överens.  
GRK tycker att det grundläggande problemet är att det finns gamla maktstrukturer, och 
att SSRK inte förstår att rasklubbarnas och specialklubbens viktigaste ansvar är att värna 
om sina respektive raser på kort och lång sikt. SSRK:s funktionärer behöver bli bättre på 
att läsa och förstå innebörden i sin stadga. SSRK:s stadgar och HS:s målsättning måste 
stämma överens. Rasklubbarnas uppgift är att värna om sina respektive raser – vilken 
utveckling går vi emot, hur en golden kommer att se ut om tio år, etc., etc.    
 
Rasklubbarna ser SSRK som en serviceorganisation som har att arrangera prov, 
utbildningar, etc., som rasklubbarna behöver för sitt avelsarbete. Många inflytelserika 
personer inom SSRK prioriterar enbart jaktfunktionen och ser sig själva som de som vet 
bäst och därför ska bestämma. Det är omöjligt att få organisationen att fungera bra med 
så olika synsätt på uppdraget. Ralf Falkeland tackade klubbstyrelsen för att han fick 
komma och få information om vår ståndpunkt på hur vi bättre kan samverka och förstå 
varandra framöver. 
 
Jubileumsåret 

 Styrelsen diskuterar möjligheten att ta fram några Jubileumsartiklar med 
GRK/AGRIA/Royal loggor på. Anita har tittat på olika förslag. 

  
 Beslut: Anita arbetar vidare med att ta fram prisuppgifter på muggar och kassar.  
  
 Englandsresan 
 Owe redogör för planerna för Englandsresan. 
 Det är 86 deltagare anmälda.  

Vi har fått extra pengar från våra samarbetspartners Agria och Royal Canin för att ordna 
extra aktiviteter för deltagarna i England. Utresa torsdag 11 juli och hemresa på måndag 
15 juli.  

  
 AU beslut 
 Efter positiv respons från styrelsen via mail har AU därefter beslutat att tillstyrka 

Torbjörn Skaars ansökan om utökat rasregister med golden retriever. 
  

My Dog 
GRK Göteborg önskar bidrag med 1500 kronor för att ha en större monterplats där de 
skall presentera Goldenklubben under 40 år. Sigvard kontaktar sektionen för 
utbetalning. 
 
Beslut: Att ge 1500 kronor extra till GRK Göteborg för deras medverkan på My Dog 

 
 Möte med Labradorklubbens styrelse 
 Owe har varit med på Labradorklubbens styrelsemöte. En idé som de tog upp där var att 

utveckla ett enklare anlagsprov. Labbeklubben kommer att bjuda in några från 
Goldenklubben för att vara med och testa.  

 
 Labradorklubben diskuterade, precis som vi, SSRK:s vara eller icke vara. Deras styrelse 

var lika bekymrade som vår. Labradorklubbens ordförande vill försöka få till ett möte 
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mellan HS ordförande och våra två klubbars ordförande för att gemensamt diskutera de 
organisatoriska problem som påverkar våra klubbars verksamhet. 

  
 
§ 100 EKONOMI 
 Rapport 

Kassören redovisar det ekonomiska läget för klubben. Intäkterna är ca. 20 procent lägre 
än budget, men å andra sidan är utgifterna också 20 procent lägre. Ekonomin är med 
andra ord i balans. 
 
Beslut: Styrelsen godkände den ekonomiska redovisningen 

  
 
§ 101 RAS/AVEL 
 Uppföljning RAS 

Brev har gått ut till uppfödare respektive sektionerna. Breven kommer också att 
publiceras i GN. 

 
Möte med SKK om PRA 
Janet och Annika har varit på SKK för att diskutera rutinerna kring DNA-test för 
GR_PRA2. Närvarande på mötet var Helena Skarp från SKK och Thomas Bergström och 
Sofia Malm från SLU/SKK. Thomas rapporterade att de som testar för GR_PRA1 kommer 
automatiskt testas för GR_PRA2. Önskemål från Thomas Bergström och Berit Wallin-
Håkansson att undersöka en grupp hundar med förmodat anlag för GR_PRA2. Vi 
behöver informera om skillnaderna mellan blodprov och swab och varför vi har blodprov 
i Sverige. 
 
Beslut: Att ge Annika och Janet uppdraget att skriva proposition till fullmäktige om att 
göra om PRA-fonden och nuvarande funktions-/mentalitetsfond till en enda allmän 
fond, inkluderande även hela hälsaområdet, som föreslås bli kallad Goldenfonden och 
att anpassa nuvarande statuter därefter. 
 
Ändringar i valphänvisningsblanketten 
Könsfördelningen har tagits bort på valpar anmälda på valpförmedlingen. 
Hitintills i år har vi på hemsidan förmedlat 101 kullar och 21 omplaceringar. 
 
Registringarna har gått ner och pekar på ca. 1700 valpar för året. Vilka uppfödare är det 
som slutat föda upp golden? De som meriterar eller de som inte gör det? Hur såg det ut 
jämförelsevis under 2006? 
 
Beslut: Janet tar fram siffror till nästa möte 
 
Klart med central registrering av GR_PRA2.  
Förhoppningsvis klart med remisser för blodprov inom några veckor. 
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§102 MENTALITET/FUNKTION 
  

Protokoll från KHM nr 5, 2012 
Från 2013 kommer förmodligen prioriteringen av vissa raser för BPH att försvinna. Det 
ger möjligheter för vår klubb att vara mer aktiv. Nya funktionärer kommer att utbildas 
under 2013. Även tio nya banor kommer att byggas.  SKK länsklubbar kommer att 
tillfrågas att stå som arrangörer.   

 
 Rapport om FB-R 

JHK och KHM avslog mentalmomenten i FB-R. En reviderad version av FB-R har skickats 
in till SKK av arbetsgruppen i SSRK. JHK och KHM kommer att ta upp detta på sina 
kommande möten.    
 
Beslut: Från det datum FB-R blir stambokförd slutar vi genomföra den gamla. Att till 
2015 ha inriktningen att ersätta MH med BPH. Att ha ett grupparbete på 
sektionsdagarna nästa år. Hur skall vi få funktionärer, bli utbildade, ordna med banor, 
samordna med BPH och samarbeta med länsklubbarna och retrieverklubbarna? 

  
 Uppföljning RAS 

 Styrelsen går igenom målen i Mentalitetsdelen. Vad kan vi initiera för att följa målen? 
 

Beslut: Att ta upp frågan med sektionerna på sektionsdagarna att arrangera M1. Att göra 
en redaktionell ändring i RAS under rubriken Mentalitet genom att lägga till BPH i texten. 

  
 Funktionsbeskrivningsprotokoll 
 Har beställts från tryckeriet. 
   
 
§ 103 HÄLSA 
 
 Uppföljning RAS 
 Styrelsen går igenom målen för Hälsa 
 

Beslut: Eftersom RAS blev senarelagd kommer vi att göra Hälsoenkäten först år 2014. 
  

Försäkringsstatistik 
Janet har gjort förfrågningar från andra försäkringsbolag än AGRIA för statistik. Sveland 
har svarat samt Dina försäkringar, IF har inte svarat än. Hon kommer även att skicka till 
Folksam. 
Siffrorna från Sveland visar, precis som Agria, att pyometra ligger högst, att 
öroninflammationer också ligger högt och även är spritt över åldrarna, dock högst på 
gamla hundar. Det förekommer många olika former av cancer, men å andra sidan lever 
golden lite längre och då blir det mer naturligt att drabbas av cancer. 
Hos Sveland dök klokapselbrott upp som relativt vanligt förekommande senaste tiden. 
 
Från Dina försäkringar skickades följande siffror (få försäkrade):  
Hud/otit/klåda/hot spot/dermatit 31,5 % 
Diarré/kräkningar: 24,1 % 
Hudtumör: 7,4 % 
Pyometra: 5,6 % 
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Diskuterades om vi kan lägga till någon frågeställning i hälsaenkäten. 
 
Beslut: Janet ser över frågorna i enkäten, som skall skickas ut till 300 slumpvist utvalda 
medlemmar. 
 
Renal dysplasi 
För att kunna diagnostisera, krävs att man obducerar hunden, biopsi är inte lika säkert. 
Hunden är oftast inte mer än 5-6 månader, så det kan vara väldigt jobbigt och svårt att 
som ägare besluta om en obduktion. Tyvärr är det kanske inte heller alltid som 
uppfödaren är intresserad av att ta reda på diagnosen. 
Finns det möjlighet som rasklubb att hjälpa till att både informera veterinärklinikerna 
om önskemålet om att det utförs obduktioner på hundar med sådana diagnoser, och 
dessutom delfinansiera obduktion? 
 
Styrelsen diskuterar att detta hälsoproblem kanske bör vara prioriterat. Vi behöver 
faktaunderlag, vad kostar obducering och hur går det till? 
 
Beslut: Att lägga till i verksamhetsplanen 2013 att vi skall prioritera renal dysplasi. 
Annika kontaktar Ingmarie Röstlund för att få bakgrunden till att det blev central 
registrering. 
 
HD 
Styrelsen är bekymrad över att andelen hundar som röntgas minskar. Detta inte minst 
med tanke på hur missvisande avelindex kan bli om tendensen fortsätter. Troligen beror 
minskningen på den osäkerhet som råder kring avläsningarnas tillförlitlighet. 
 
Beslut: Utreda om det är läge att skicka brev till SKK och kontakta andra retrieverklubbar 
om samarbete. Owe, Janet och Annika hanterar detta. 

 
 
§ 104 JAKT 
  
 Uppföljning RAS 
 Styrelsen går igenom målen för Jakt. 
 
 Beslut: Att till sektionsdagarna ta fram en lista över inoff. B-provsdomare med syfte att 

få sektionerna att fylla på den. Grundkravet på domare bör vara att man minst fört en 
golden till pris i ökl. 

  
SSRK prov 

 Att vara funktionär på Goldenklubbens officiella arrangemang ger inte rätt till förtur för 
att komma med på SSRK-prov. Det måste vara arbete utfört på ett SSRK-prov. Frågan 
skall utredas.  

 
 KM 
 Klart med två domare till KM, en tredje är nästan klar 
 
 A-Prov 
 Goldenklubben har inte haft något A-prov i år. 
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 NM 
 Vi har fått inbjudan till NM den 31 augusti 2013 i Vindfjell i Norge. Det kommer även att 

vara ett B-prov på söndagen. Vi skall inbjuda en officiell svensk domare och stå för 
resekostnaderna. Norge står för mat och husrum. Den 30 augusti på kvällen kommer det 
att vara ett möte om det Nordiska Mästerskapets framtid. Förslag till mötespunkter 
senast 1 maj. Varje land har två representanter och en röst. Owe svarar Norge att vi 
kommer att delta i mötet, komma in med synpunkter och han meddelar även detta till 
NM-kommittén. 

 
Beslut: Att uppdra till NM-kommittén att arbeta vidare med uttagning av lag, fundera 
över förslag till mötespunkter, samt budget. Presentera projektet på sektionsdagarna. 
 
Elmia 9-11 maj 2013 
 Vi skall medverka på mässan.  
 
Beslut: Eva tar fram förslag på arbetsgrupp. Kollar även upp om labradorklubben och 
flatklubben är intresserade av samarbete.  

   
§ 105 EXTERIÖR 
 Rapport 

 SKK:s anmälningssystem vore mycket praktiskt att använda sig av vid Club Show. 
Licensens kostar drygt 5000 kr, sedan kostar det 15 kr/hund som anmäls. Frågan är om 
GRK skulle kunna köpa licensen och sedan kan de sektioner som arrangerar Club Show 
använda sig av den?  
 
Beslut: Att köpa in en licens från SKK. 

 
  Uppföljning RAS 
 Styrelsen går igenom målen i Exteriör. 
 
 Beslut: Att uppmana sektionerna att genomföra exteriörkurser steg 1. 
  
 Open Show domarkonferensen 
 Det var en väldigt trevlig konferens med 13 anmälda. I utvärderingen framkom att man 

tyckte att det var för få deltagare. Utbildningen hade blivit ännu bättre om de varit fler. 
Innehållet fick dock bra kritik. Många av deltagarna tyckte att det skall vara krav på 
vidareutbildning för Open Show domare. 
Styrelsen diskuterar möjligheten att ha fyra endagarsutbildningar i landet. Då blir det 
inte så dyrt för deltagarna. De Open Show domare som inte anmäler sig till någon sådan 
utbildningsdag, borde inte få finnas med på listan. Gäller ej de som redan varit med på 
någon av de två senaste genomförda vidareutbildningarna. 
 
Beslut: Att genomföra fyra endagarskonferenser under 2014. Att informera de Open 
Show domare som idag står på listan, att de som inte gått någon av de två senaste 
utbildningarna och inte deltager i någon av de fyra kommande kommer att strykas från 
listan. 

  
 Utbildningsdagen för exteriördomare  

 Samma upplägg som den i fjol, denna gång med 11 domare på plats. Bra kritik från 
deltagarna.  
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Owe informerar om information han fått från SKK:s exteriördomarkonfe-rens, där man 
bland annat tog upp vikten av att prioritera rastypiska rörelser och problemet med korta 
bröstkorgar. Golden finns inte med på nya SRD-listan.  

  
 Utökat rasregister 

 Vi har fått in ansökan från person som önskar utökat rasregister. Ingrid har ringt på 
referenterna, som visade sig inte vara tillfrågade om att vara referent. Ingen av dem 
tillstyrkte. 
 
 Beslut: Att avslå ansökan med motiveringen att ingen av dem som angivits som 
referenter kan ge den sökande referenser på rasen. Ingrid skriver avslagsmotivering. 
 

 Ny examinator på golden 
 Den som vill bli examinator på vår ras måste själv ta upp det med klubbstyrelsen.  
 
 Beslut: Att utse Dan Eriksson som examinator på golden. 
 
 Exteriördomarkonferensen 2015 

 Styrelsen skall hitta ett namn som kan vara föredragare på SKK:s konferens 2015. 
 
 Beslut: Ingrid tillfrågar föreslagen person.  
 
 
§ 106 INFORMATION / PR 
 Rapport 

 Purina Pro Plan har hört av sig och vill använda artikeln från GN som handlar om ichtyos. 
De vill även annonsera i GN. 
På Stockholms hunddag i Kungsträdgården deltog GRK Sthlm/Gotland. 
Allt klart för Hundmässan i Stockholm och My Dog i Göteborg. 
Värmland har haft en FaceBook-sida som fick läggas ned pga. inläggens karaktär. 
 

 Medlemsstatistik 
 4617 medlemmar är dagsnoteringen 
 
  Nya Valpbroschyren 
 
 Beslut: Färdigt förslag till nästa möte. Skall tryckas i 7000 ex. Bör tryckas i tid så att den 

kan tas med till sektionsdagarna. 
  
  Nytryck av rasfolder och visitkort 
  
 Beslut: Att uppdatera texten i rasfoldern och trycka upp 3000 ex. 
  
 Hur skall GN se ut under Jubileumsåret 

 Annika har skickat ut lite förfrågningar bland ”gamla” goldenmänniskor om hur GN 
skulle kunna se ut under jubileumsåret. Hon har fått bra gehör. Föreslår att vi gör några 
intervjuer av ett par gamla uppfödare i varje nummer. Förslag även på att kontakta 
gamla ordföranden och ta reda på vilka viktiga projekt man jobbade med under vars och 
ens tidsepok, och hur de tycker att dessa utvecklats genom åren. 
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Almanackan 
Anita presenterade hur årets almanacka ser ut. Den är färdig för tryck. Klubbstyrelsen 
gick igenom vilka som ska få almanackan som tack för väl utfört arbete under 2012. Alla 
ska skicka sina förslag härutöver till Anita, som sedan skickar ut almanackan.  

 
  
§ 107 UTBILDNING 
   
 Uppfödarutbildningen 

 Lena har ett utkast som hon bollar med utbildningskommittén. Inte så många av 
klubbens sektioner arrangerade utbildningar, utan merparten är enskilda medlemmar 
som själva gör utbildningen och skriver provet. Manualen måste uppdateras och det 
skall finnas mentorer över hela Sverige, som skall vara uppfödare med gedigen 
erfarenhet.  
 
Beslut: Annika A, Lena O, Anita och Janet tar en diskussion och lämnar komplett förslag 
till nästa möte. 

  
 Goldenlägret 
 Goldenlägret är bokat på Klackbergsgården, Norberg den 4-7 juli 2013. 
   
  
§ 108 SEKTIONERNA 
 Rapport  
  

Medelpad/Hälsingland 
Har haft bekymmer med att styrelseledamöter slutar. Viktigt att valberedningarna är 
tydliga med vad uppdraget faktiskt innebär när man tillfrågar nya ledamöter. 
 
Närke 
Har inte uppdaterat hemsidan på länge.  

 Anita har tagit bort hemsidan. Där finns nu bara telefonnummer till en kontaktperson. 
     

§ 109 GOLDENFULLMÄKTIGE 
   

Planering av sektionsdagar och fullmäktige  
Presidium till fullmäktige är klart.  
Styrelsen diskuterar innehållet på sektionsdagarna, temat blir ”Goldenklubbens 40 år” 
samt ”Mentalitet och funktion”. 

  
  
§ 110 INKOMMANDE SKRIVELSER 
 SKK - Inbjudan till Stockholms Hundmässa 2012 
 GRK Stockholm - Funderingar kring KM och GS 
 SBK - Information om SBK Tävling vid lydnadsprov etc. 
 SKK - Protokollsutdrag från Utställningskommittén 

Dansk Retriever klubb - Inbjudan till Nordiskt samarbete för framtida Nordiska 
Mesterskaber 

 SSRK - Ansökan om utökat rasregister - Torbjörn Skaar 
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SSRK - Info om rådande rutiner vid anlitande av utländska domare för special - och/eller 
rasklubbar 
SKK - Datum för förslag till SKK:s Förtjänsttecken och Hamiltonplaketten 2013 
SSRK - Information om protokollutdrag ang. förändring av anmälnings-avgift för 
viltspårsprov 
SSRK - Påminnelse om remiss för A-provsverksamheten, retriever fr.o.m. 2013 
SSRK - Angående inskickad motion till fullmäktige 2013 
SSRK - Auktorisation exteriördomare Börje Johansson 
Medlem - Vill uppmärksamma klubben på kennel som avlar på hundar med Ichthyiosis 
SSRK - HS protokoll 120331 samt kommittéprotokoll 
SSRK - HS protokoll 120511 samt kommittéprotokoll 
SKK - Protokollsutdrag SKK JhK 120905 §66 
SKK - Utskick /Åter hänvisning, Uteslutna medlemmar, Personer som inte får bli 
medlemmar 
SKK - Protokollsutdrag ur justerat protokoll SKK:s Avelskommitté 120905, gällande 
godkännande av central registrering av GK_PRA II. 
SKK - Inbjudan till Avelskonferens 16-17 mars 2013 
SKK - Inbjudan till Kurs för blivande utställningsadministratörer 24-25/11 2012 
SSRK - HS protokoll 120616 
SSRK - HS protokoll 120728 
SKK - Protokollsutdrag av justerat protokoll Avelskommittén 5/9 -12 gällande 
fastställande av reviderad RAS för golden retriever 
STF Gröna Huset i Eggeby - Information om möjligheter att arrangera aktiviteter där 
Valberedningen - Lägesrapport 
SSRK - Ansökan om utökat rasregister - Åsa Andersson 
SKK - Information om spärren icke hänvisning 
SSRK - Angående SSRK:s handläggning av inkommen motion från GRK 
SSRK - Rensning i arkiven 

  
 
§ 111 UTGÅENDE SKRIVELSER 
 Förfrågan till de som föranmält intresse till Englandsresan 2013 
 Information till anmälda Englandsresan 2013 

Mail till SKK:s Avelskommitté - Ansökan om central registrering av DNA test GR_PRA2 
Motion till SSRK:s fullmäktige - Angående återbetalning av rasklubbs-avgifter 
Motion till SSRK:s fullmäktige - Tillsättande av arbetsgrupp för att se över rasklubbarnas 
ansvar för och delaktighet i den jaktliga verksamheten i SSRKK 
Motion till SSRK:s fullmäktige - Angående tidpunkt för fastställande av årsavgifterna 
Motion till SSRK:s fullmäktige - Yrkande om att upplösa SSRK att upphöra fr o m 2015 
Anmälan om kontaktperson för samarbetsgrupp inför framtida Nordiska Mästerskap 
Brev till SSRK:s HS - Angående brev från SSRK:s sekreterare till GRK:s klubbstyrelse 

 Brev till SSRK:s HS - Remissvar på A-provsverksamheten fr.o.m. 2013 
Brev till SSRK:s Jaktretrieveransvarige - Ansökan om att KM är öppet bara för golden 

 Mail till medlem - Angående ichtyos på golden 
 Mail till SSRK:s HS - Tillstyrkande av ansökan från Arvid Göransson  
 Mail till SSRK - Tillstyrkan av ansökan från Torbjörn Skaar 
  
 
§ 112 ÖVRIGA FRÅGOR 
 Bevakningslistan gicks igenom och flera punkter kunde strykas. 
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§ 113 MÖTETS AVSLUTANDE 

Ordföranden tackade alla för en effektiv och bra helg och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ _____________________________  _________________________ 
Owe Rindstrand Annika Andersson Annika Sahl Kadar 
Ordförande  justerare  sekreterare 


