Protokoll fört vid styrelsemöte 12-13 juli 2013, Cirencester, England

Beslutande:

Owe Rindstrand
Anita Ohlson

Annika Andersson
Eva Arnell Ek

Sigvard Eriksson
Janet Johansson

Ingrid Grundström

Suppleant:

Lena Ohlsson

Ej närvarande:
Cathrin Möller

Adjungerad:

Annika Sahl Kadar, sekreterare

§ 36

MÖTETS ÖPPNANDE

§ 37

VAL AV JUSTERARE

§ 38

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§ 39

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

§ 40

ORDFÖRANDE

Ordföranden hälsade alla välkomna.

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Annika Andersson.

Med ett par tillägg, godkändes dagordningen.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Vi har fått möjlighet att vara med i Engelska Goldenklubbens monter på söndag och där
sälja våra stamtavleböcker.

Summering av Englandsresan hittills är att det är jättelyckat. Minglet i går kväll samlade
nog ca. 170 personer. Flera av deltagarna var från England, Danmark, Finland, Belgien
och Australien, av vilka vår klubb även fick gåvor.

Vi har skänkt tre gåvor, tre vaser i kristall, till det engelska jubileet som skall delas ut till
vinnare på söndagens Club Show utställning och det individuella WT.
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Goldenspecialen

Ca. 120 hundar deltog på C-provet, som genomfördes sista helgen i juni, på Kungsbyn,
Västerås. Till uttagningen för Nordiska Mästerskapet, som går i Norge sista helgen i

augusti, var sju lag anmälda. De lag som kom etta och tvåa kommer att sponsras av
GRK. De lag som kom trea och fyra har möjlighet att åka dit, men på helt egen

bekostnad. Arrangörer var GRK Stockholm/Gotland och hela arrangemanget fungerade

väldigt bra.

GRK Västerbotten och Ångermanland kommer att arrangera GS 2014. Även

Norrbottenssektionen kommer att hjälpa till. GRK Göteborg funderar på att, tillsammans

med någon närliggande sektion, arrangera GS 2016-17. Något beslut är inte fattat än.
Det saknas en sektion som tar ansvaret för GS 2015.

Beslut: Arrangerande sektion har mandat att själva bestämma vilka domare som skall
döma på utställningen och jakten. 5-årsregeln gäller fortfarande för

utställningsdomarna. Klubbstyrelsen går in med en garantisumma på 10.000 kr som

villkoras. Owe kontaktar Stockholm om de kan tänka sig arrangera ett nytt C-prov 2015
om ingen sektion anmäler intresse för att arrangera GS då.

Hamiltonplaketten

Henric Fryckstrand har tilldelats Hamiltonplaketten av SKK. Klubben gratulerar Henrik till
utmärkelsen.

Bussresa

24 personer skall åka buss till Galamiddagen i morgon lördag kl 18.30 och åter kl
24.00.

Beslut: Att klubben står för kostnaden 240 pund.

SSRK:s fullmäktige

Goldenklubben hade samtliga fyra delegater närvarande.

§ 41

EKONOMI

Delårsbokslut

Likviditeten den 30/6 var 587.598,90 kr och resultatet var då 106.846,55 kr. Fonderna
är nu bokförda på ett gemensamt konto.

Justering av kundreskontra

Kassören kontaktar revisorerna innan han skickar in delårsbokslutet samt kollar med
dem om de nu är nöjda med hur kundreskontrat har hanterats.

Beslut: Sigvard skannar större fakturor till den som varit ansvarig för aktiviteten för
godkännande innan betalning.

§ 42

RAS/AVEL

Valphänvisningen/uppfödaretiska anvisningar

Goldenfullmäktige gav styrelsen i uppdrag att ta fram nya valphänvisningskrav. En

arbetsgrupp, bestående av Annika Andersson, Janet Johansson och Anita Ohlson, har

tagit fram ett förslag på ett helt nytt styrdokument som kallas Avelsrekommendationer
och som bygger både på de Uppfödaretiska anvisningarna och på Valphänvisnings-
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kraven. Avelsrekommendationerna är till största del tänkta att ersätta dessa två.
Förslaget ska gå ut på remiss till sektionerna i augusti.

Beslut: Arbetsgruppen arbetar vidare med dokumentet och återkommer till nästa

styrelsemöte.

§43

MENTALITET/FUNKTION

FB-R utbildningen

SSRK:s Arbetsgrupp för FB-r har nu ombildats till en kommitté. Janet har blivit tillfrågad

om att vara med, vilket hon ställt sig positiv till. Utbildningsgången är något oklar, inte
heller någon ordning på vem som fått utbildas. De fem personer som gått på GRK:s
bekostnad har inte blivit klara, oklart varför!

Beslut: Lena och Janet tillskriver SSRK:s kansli och verkställande utskottet om det finns
något som vi kan göra för att dessa personer ska bli klara.

§ 44

HÄLSA

SKK och DNA test

Antigen, ett gentestföretag, har tagit fram ett litet ”kit”, där man kan skriva i vilken ras
det gäller och skicka ett blodprov samt betala en massa pengar, så kan de testa alla

möjliga saker, s.k. helkoll. Det visar sig att det endast är GR_PRA1, GR_PRA2 och

prcdPRA som är relevant för vår ras. SKK har skickat ut information där de tagit ställning
mot sådana multitester.

Beslut: Att sprida denna information till våra medlemmar.

§ 45

JAKT

Remiss Jaktprovsdomare

Förfrågan från SSRK om tre personers lämplighet för rekrytering till utbildningen till

jaktprovsdomare.

Beslut: Att tillstyrka samtliga tre ansökningar. Eva svarar SSRK.

Rapport C-provet

Styrelsen riktar ett stort tack till GRK Stockholm/Gotland för ett väl genomfört Cprovsmästerskap. Ca. 120 hundar deltog.

Nordiska Mästerskapet

Sju lag deltog på uttagningen. Vinnande lag som representerar Sverige är Charlotte
Wallmark, Thomas Larsson och Thomas Hultstrand, tvåa kom laget med Lisa Falck,

Ann-Charlotte Bengtsson och Tony Lyvén, som också representerar Sverige. Dessutom

kommer lagen som placerades trea och fyra också ha möjlighet att åka till NM, men på

egen bekostnad.

KM

102 hundar anmälda till KM, som genomförs sista helgen i juli i Villingsberg, Örebro.

Antalet anmälda är i nkl 50, ökl 28, elit 24. Det har varit stora problem med att få fram
vilt. Allt är nu under kontroll.
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Inofficiella domare

Det har tidigare funnits en lista på inofficiella domare. Anita har nu gjort en aktuell lista

med 20 namn, som kommer att läggas ut i sektionshandboken på hemsidan.

§ 46

EXTERIÖR

Manual för Open Show

Det står samma information i utställningsanvisningarna som i manualen för Open Show.

Beslut: Att ta bort utställningsanvisningarna ur sektionshandboken.

Club Show 2016

Sista ansökan den 1 augusti, ingen sektion har sökt ännu.

§ 47

INFORMATION / PR

Trimhäftet

Börjar ta slut. Ingrid har tagit en ny bild på ”byxor”. Annika skriver lite text om hur man

trimmar byxor.

Valpbroschyren

Nya broschyren är nu klar och har börjat skickats ut till uppfödare som anmält kullar på

valpförmedlingen.

§ 48

UTBILDNING

Rapport Goldenlägret

Det var 32 personer som deltog på årets läger. Bra stämning, bra träning och fantastiskt

väder! Enligt prognosen kommer lägret att hålla budgeten.

§ 49

MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

_______________________

__________________________

_________________________

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Owe Rindstrand

Sign ………….

Annika Andersson

…………

Annika Sahl Kadar
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