Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 27 februari 2011,
Telefon

Närvarande:
Owe Rindstrand
Anita Ohlsson
Lotta Fornås
Janet Johansson
Björn Ekedahl
Ingrid Grundström
Eva Arnell-Ek
Suppleanter:
Annika Andersson
Eva Sjölinder-Hansson
Adjungerad:
Annika Sahl-Kadar, sekr

§ 130

MÖTET ÖPPNAS
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 131

VAL AV JUSTERARE
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Eva Sjölinder-Hansson.

§ 132

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Föreliggande dagordning godkändes.

§ 133

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 134

ORDFÖRANDE

Funktionärsträff SSRK
Äger rum den 9-10 april. Det är fem workshop: exteriör, utbildning, jakt, avel och
ordförande.
Beslut: Att GRK skall delta i alla fem workshop

Sign…………………..

Agria handlingsplan
Viktigt att vi kommer ihåg att Agrias logga finns med på de aktiviteter som de är med
och sponsrar. Agrias styrgrupp består numera av tre personer, inalles är det då fem
personer. Agria har troligen aldrig haft så många golden försäkrade som nu, trots att
registreringstalet inte ökar.
§ 135

EKONOMI

Rapport
Inger har skickat en rapport. Läget fortsatt stabilt.
§ 136

RAS/AVEL

Rapport
RAS-dokumentet börjar närma sig målet. Dokumentet kommer att redovisas via
projektor på fullmäktige.
Beslut: Anita tar fram 20 ex. av sammanfattningen till presidiet och styrelsen
§ 137

MENTALITET/FUNKT

Rapport
SKK har bjudit in till en Informationskväll om BPH den 24 mars. De kommer då att
redovisa resultaten och planen för det fortsätta arbetet.
Beslut: Janet deltar
§ 138

HÄLSA

Rapport
Owe har fått ögonstatistik, det ser rätt normalt ut. Vi uppmanas dock att vara
uppmärksamma framöver på colobom, som dykt upp hos några hundar.

Ögonspegling i Skara
22 hundar ögonspeglades den 26 februari. Inget konstigt har dykt upp, alla teorier om
GR_PRA1 stämmer hittills. Nu skall det kollas mot tidigare tagna blodprov. Berit Wallin
kommer att sammanställa resultaten.
§ 139

JAKT

KM
Äger rum den 16-17 juli på Villingsberg. Klart med domare och informationen ligger
utlagt på hemsidan. Klart även med logi och mat. Funktionärer skall raggas.

NM
Information har kommit från Danmark. De kommer att ha enbart lagtävling. Vi får skicka
fyra lag med tre deltagare i varje. Det kommer också vara ett jaktprov dagen efter NM.
De vill också att vi skall bidra med en officiell domare och ersätta resan dit. Resultaten
kommer att bli officiella, då C-prov är det i Danmark.
Beslut: Lotta kollar med officiell domare. Lotta kontaktar Royal Canin om sponsring

GS
Arbetet fortskrider. Saknas dock provledare för nkl och ökl, vilket man jobbar vidare
med.

Sign…………………..

§ 140

EXTERIÖR

Rapport
Väldigt trögt att få in enkäten från open show domarna. Vi har ca. 70 st och enbart ett
30-tal har svarat.

Utbildningsdag för officiella domare tillsammans med labradorklubben
Det kommer att äga rum den 1 oktober i Jönköping på Brukshundklubben. Dan Eriksson
och Filip Johnsson är klara som instruktörer. Om vi kan få 5-10 domare som inte är
rasspecialister att komma så är det mycket värt. Intresseinbjudan kommer att gå ut
nästa vecka.
§ 141

INFORMATION

Stamtavleboken
Ligger exakt på budget. Den är klar för att skickas till tryckeriet. Vi kan få
stamtavleböckerna klara till Goldenfullmäktige och kan då säljas där portofritt.
Beslut: Att beställa 700 exemplar
§ 142

PR

Rapport
Valphänvisningen hänvisar och har skickat ut 18 paket till uppfödare hittills i år.
§ 143

UTBILDNING

Handlerkurs
Annons har gått ut i GN och på hemsidan.

Utbildningskommitté
Har tillsatts och består av Moa Ågren och May Scherp Samuelsson.
§ 144

SEKTIONERNA

Sektionsdagarna
Styrelsen går igenom detaljerna i programmet.
§ 145

GOLDENFULLMÄKTIGE

Rapport
Väntar fortfarande på Upplands delegater, de har inte sitt årsmöte förrän i slutet av
nästa vecka.
§ 146

INKOMMANDE SKRIVELSER
SSRK
Domarauktorisation av Bengt-Göran Landin till B-provsdomare retriever.
Begäran om nya styrelseuppgifter för 2011.
Brev från HS om att beslutet ett medlemskap skall rivas upp vid nästa fullmäktige.
Inbjudan till SSRK:s fullmäktige.
Inbjudan till funktionärsträff.
SKK
Begäran om att rapportera nya förtroendevalda och funktionärer.

Sign…………………..

Övriga
Remissvar från GRK Uppland.
Tack från aktiv exteriördomare för att hon kontinuerligt får GN.
Mail från medlem ang. erbjudande om rabatt vid annonsering i Stamtavleboken.
§ 147

UTGÅENDE SKRIVELSER
Domarinbjudan till elitklassen för GS.
Mail med erbjudande om rabatt för annonser i Stamtavleboken.
Brev till SSRK:s HS om att GRK tar avstånd från både tillvägagångssättet och innehåll i
LRK:s remissvar till SSRK.
Mail till årets Agria-stipendiat.
Nyhetsbrev till sektionerna.

§ 148

ÖVRIGA FRÅGOR
Klubbens webbpolicy diskuterades.

§ 149

MÖTETS AVSLUTANDE
Ordföranden tackade alla och förklarade mötet avslutat.

……………………………

…………………………………

……………………………………..

Annika Sahl-Kadar

Owe Rindstrand

Eva Sjölinder-Hansson

Sekreterare

ordförande

justerare

Sign…………………..

