
 

 

           

                                                                                                                                                                                                               

 

PROTOKOLL FÖR GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS STYRELSEMÖTE 2011-01-06, 

TELEFONMÖTE 

 

1 (2) 

 

Beslutande: 

Owe Rindstrand 

Anita Ohlson 

Lotta Fornås 

Björn Ekedahl 

Ingrid Grundström 

Janet Johansson 

Annika Andersson 

Eva Arnell-Ek 

 

Suppleanter: 

Annika Andersson 

Eva Sjölinder-Hansson §103-106  

 

Adjungerad: 

Annika Sahl-Kadar, sekreterare 

 

 

§ 103 MÖTET ÖPPNAS 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 

§ 104 VAL AV JUSTERARE  

 Att jämte ordförande justera protokollet valdes Annika Andersson 

 

§ 105 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Föreliggande dagordning godkändes 

 

§ 106 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 107 ANSÖKAN FRÅN FYRA PERSONER TILL SKK:s PREPARANDKURS FÖR EXTERIÖRDOMARE 

Det har inkommit önskan om att få rekommendation av GRK från fyra personer som 

ansökt till SKK:s Preparandkurs. Ingrid Grundström föredrar punkten. Styrelsen går 

igenom ansökningarna och diskuterar de sökandes meriter och erfarenheter. 

 

Beslut: Styrelsen beslutar att rekommendera två av de sökande, Tomas Ellström och 

Sjoerd Jobse. Ingrid Grundström uppdras att svara SSRK, samt personligen ringa de 

sökande som ej fick rekommendation och informera om styrelsens diskussion kring 

deras ansökningar. 

 

Sign …………. …………                                                                                     
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§ 108 REMISS GÄLLANDE SSRK:s FRAMTIDA ORGANISATION  

Styrelsen konstaterar att det inte är helt lätt med denna typ av remisser. Det är bara en 

del av utredningen som går ut på remiss, vilket gör det svårt att koppla ihop i 

sammanhanget. Styrelsen har skickat ut remissen till samliga GRK:s sektioner, varav åtta 

har inkommit med synpunkter. 

 

Frågeställningen i remissen är, om man nu skall ha den här organisationen, är det så här 

den kan se ut?  

 

Det borde vara lite tydligare var man ansöker om medlemskap. Det skall i första hand 

vara i rasklubben som man ansöker om medlemskap, sedan följer medlemskapet i SSRK 

med. 

   

Det finns en oro för att förutsättningarna för bra verksamhet ser så olika ut i olika delar 

av landet. GRK anser att det är SSRK HS som måste vara den som tar ansvar för att det 

bedrivs bra verksamhet i hela landet. Det finns stora frågetecken ute i GRK:s sektioner 

om hur verksamheten skall fungera samt vem kommer att sitta i styrelserna för SSRK:s 

avdelningar? Det behövs ett styrdokument för den lokala verksamheten hur den skall 

kunna fungera.  

 

Det står ingenstans i organisationsgruppens förslag att rasklubbarna får behålla sina 

hedersmedlemmar, vilket måste vara en självklarhet. 

 

 Beslut: Owe skriver styrelsens svar på remissen till SSRK 

 

§ 109 MÖTETS AVSLUTANDE 

 Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 

 

 

 

 

 

 

 …………………………. ………………………………. ………………………………….. 

 Annika Sahl-Kadar Owe Rindstrand Annika Andersson 

 Sekreterare  Ordförande  Justerare 


