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Protokoll fört vid GRK:s styrelsemöte den 16 september 2012, telefon 
 
Beslutande: 
Owe Rindstrand 
Anita Ohlson 
Annika Andersson 
Janet Johansson 
Ingrid Grundström 
Lena Ohlsson  
 
Anmält förhinder: 
Sigvard Eriksson 
Eva Arnell Ek 
Cathrin Möller – suppleant 
 
Adjungerad: 
Annika Sahl-Kadar - sekreterare 
                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
§ 76 MÖTET ÖPPNAS 
 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
     

§ 77 VAL AV JUSTERARE 
 Att jämte ordförande justera protokollet valdes Annika Andersson. 
    

§ 78 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
 Föreliggande dagordning godkändes. 
    

§ 79 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 Föregående protokoll bordläggs. 
    

§ 80 ORDFÖRANDE 
Svar på brev från SSRK:s sekreterare 

 Vi har skrivit ett brev till SSRK:s HS med anledning av det mail klubben fått från SSRK:s 
sekreterare. 

 
 Beslut: Att skicka brevet till SSRK:s kansli för vidarebefordran till SSRK:s HS. 
 
 Motioner till SSRK:s fullmäktige 
 Om att klubben skall få vara delaktig i SSRK:s jaktprovsdomarkonferens. 
 



Sign …………. …………                                                                                    Sidan 2 av 4  
 

 Om att rasklubbarna har problem att lägga budget i efterhand avseende 
rasklubbsavgiften, eventuella höjningar behöver beslutas med framförhållning. 

 
 Om att föreslå att upplösa SSRK och bilda en separat spanielklubb och en separat 

retrieverklubb. 
 
 Beslut: Att skicka in tre nya motioner till SSRK:s fullmäktige 
 
 Hamiltonplaketten 
 Styrelsen diskuterar om det finns någon lämplig kandidat. 
 
 Beslut: Styrelsen har inget förslag till Hamiltonplaketten. 
  

§ 81 EKONOMI 
 Rapport 
 Då kassören ej deltar ges ingen rapport. 
  

§ 82 RAS/AVEL 
  Utskick av uppfödar- och sektionsbrev  
 Owe har skickat ut ca 500 brev till uppfödare. Anita har skickat sektionsbrev till 

ordförande och sekreterare i alla sektioner. 
 
  Möte om GR_PRA2 
 Klubben är inbjuden att träffa DNA-gruppen den 10 oktober kl. 15.00 på SKK:s kansli. 
 
 Beslut: Att skicka Annika Andersson och Janet Johansson till mötet. 
 
 Brev från uppfödare/medlem angående "bättre service" 
 Beslut: Owe besvarar brevet. 

§83 MENTALITET/FUNKTION 
 Rapport 
 Inget att rapportera. 

§ 84 HÄLSA 
 Rapport 
 Inget att rapportera.  
  

§ 85 JAKT 
 Rapport 
 Inga svar ännu från några av de tillfrågade domarna till KM. 
 Remissvaret om A-provet är på väg att skickas in. 
   

§ 86 EXTERIÖR 
 Två nya ansökningar exteriördomare 
  

 Beslut: Att godkänna Arvid Göransson samt skicka brev till honom om att vi tycker det 
är bra att han går på utbildningsdagen för exteriördomare, samt att han bör göra 
aspiranttjänstgöring för en rasspecialist. 
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Open Show domarkonferensen 
15 deltagare anmälda. 
 
Utbildningsdag för exteriördomare 
Om någon i styrelsen är intresserad av att vara med, så finns några platser kvar. Ingrid 
skickar ut program, anmälan senast 1 oktober. 

  
  Seminarium för domaransvarig och utställningsansvarig 
 
 Beslut: Att inte skicka någon. 
 
 Club Show 2015 kommer att äga rum den 4 juli i Norrbotten. 
    

§ 87 INFORMATION / PR 
 Hänvisningstelefon 

För de som inte har Internet har klubben haft en telefon som hänvisar till olika 
telefonnummer. Nu har abonnemanget upphört att gälla. 
 
Beslut: Att inte skaffa någon nytt abonnemang.  
 

 Försäljning av stamtavleböcker 
 
 Beslut: Att rea ut Stamtavleboken för 100 kr/st.  
  

§ 88 UTBILDNING 
 Rapport 
 Inget att rapportera. 
    

§ 89 SEKTIONERNA 
 Rapport  
 Inget att rapportera. 
     

§ 90 GOLDENFULLMÄKTIGE 
 Förslag på mötesordförande 
 
 Beslut: Att lämna förslag på ett par namn till valberedningen.  
   

§ 91 INKOMMANDE SKRIVELSER 
 SSRK - Brev från SSRK:s sekreterare ang. GRK:s inskickade motion 

Uppfödare/medlem - synpunkter på "brist på service" hos klubben samt synpunkter på 
klubbens meritkrav på avelsdjuren. 
SSRK:s informationsansvarige - Önskemål om synpunkter för en bättre dialog  
SSRK:s sekreterare - Synpunkter på GRK:s motion till SSRK:s Fullmäktige 
SKK - Bekräftelse på mottagen ansökan om central registrering av GR_PRA2 
SKK - Önskar förslag på mottagare av Hamiltonplaketten 2013 
My Dog - Inbjudan till Ras- och Specialklubbstorg på My Dog 3-6 januari 2013 
SKK - Inbjudan till Stockholms Hundmässas Rasklubbstorg 15-16 dec 2012 
SSRK- Information om hantering av SSRK-Prov 
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SKK- Vägledning vid uttolkning av grundreglernas avelsparagraf 
  

§ 92 UTGÅENDE SKRIVELSER 
 SSRK:s Fullmäktige- motion ang. rasklubbsavgiften för 2014-2016 

SSRK:s Informationsansvarige - svar på frågeställningar om synpunkter på en bättre 
dialog mellan rasklubbarna och SSRK:s HS 
SKK/SSRK - Ansökan om central registrering av DNA-test för GR_PRA2 
Medlem - Mail med uppmaning att inte använda GRK:s logga i privat syfte 
GRK Stockholm/Gotland - Mail angående möjlighet att arrangera GS 2013 
Medlemmar - Information till de som anmält sig till Englandsresan 2013 

   

§ 93 ÖVRIGA FRÅGOR 
 Inga övriga frågor anmälda. 
    

§ 94 MÖTETS AVSLUTANDE 
 Ordföranden tackade alla och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
………………………… ………………………… …………………………………… 
Owe Rindstrand Annika Andersson Annika Sahl-Kadar 
Ordförande  Justerare  Sekreterare 


