
Protokoll fört vid Golden retrieverklubben styrelsemöte den 28 mars 2008, Scandic Hotell, Upplands Väsby 

Närvarande: 

Owe Rindstrand 
Inger Karlsson 
Pia Andersson 
Li-Maria Carlson till § 183 
Ingela Stake 
Tomas Ellström 
Anita Ohlson  

Suppleant: 

Eddie Bergstrand 

Anmält förhinder: 

Lotta Fornås 

Adjungerad: 

Annika Sahl-Kadar, sekr 

 § 173 

Mötets öppnande 

Owe hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat 

 § 174 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med tillägg  

Brev från två medlemmar som tas upp under punkten övriga frågor. 

 § 175 

Val av justerare 

Anita valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

 § 176 

Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 § 177 

Ordförande informerar 

Ett treårigt samarbetsavtal med Royal Canin är klart. Bl a innebär det att sektionerna kan få sponsring när 
de har aktiviteter med fler än 40 deltagare. 

Avtalet med Agria kommer att skrivas under i helgen. 

Beslut: Owe ser till att alla i styrelsen får kopia på avtalen. 

GRK har beviljats bidrag med 75.000:- från SKKs forsknings och utvecklingsfond till PRA forskningen, GRK 



bidrar själva med 25.000:-. Stefan Marklund på SLU handhar vår fråga, mer info kommer på webben. 

SSRK har skickat in motionen om cert i jaktklass till SKK. Det har varit mycket varierande uppgifter från 
SSRK om huruvida de kan skicka in motionen till SKK eller ej. Vi har tidigare fått uppgiften om att de inte 
skulle göra det. 

Beslut: Owe anhåller om att CS avvaktar SSRKs fullmäktige innan de handlägger frågan. 

Retriever Ungdom har kommit igång, de har bl a haft en träningskväll som var lyckad.  

 § 178 

Ekonomi - rapport 

Inger rapporterar det ekonomiska läget. Årets första nummer av GN har hållit budget, vilket är första 
gången sedan Inger började som kassör. Det var fler medlemsannonser än budgeterat i detta nummer 
vilket var glädjande. 

Medlemsintäkterna ligger på samma nivå som förra året den här tiden. 

Beslut: Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna. 

 § 179 

Jakt - rapport 

Inget att rapportera då jaktansvarige ej är närvarande. 

Vi har fått inbjudan från SSRK till möte dem 3 maj om och genomgång av SSRK:s Funktionsbeskrivning för 
retriever. 

Beslut: Ingela åker + någon ur funktions-beskrivningskommittén. 

 § 180 

Hälsa - rapport 

Information kommer inom kort att läggas ut på hemsidan om prcd PRA på golden.  

Ingela kommer att åka till SKK på HD indexmöte den 3 april.  

Gun-Bitt Klingberg kommer att delta i SKK:s avelskurs steg 2 i vår. 

Hälsoenkäten för RAS kommer att skickas ut den 14 april. 

 § 181 

Utbildning - rapport 

Diplomeringsutbildningen grupp 1 för instruktörer har sitt sista utbildningssteg nästa helg. De kommer 
sedan att ha teoretiska och praktiska prov över hela landet. Grupp 2 har haft sin första träff. 

Fyra instruktörer är klara för Goldenlägret, Ankie Claesson, Johan Fogelberg, Maire Pyrrö och Lisa Falck. 24 
anmälningar har redan kommit in. 

Den planerade MH kursen i Timrå är klar att genomföra. Tyvärr fick den i Södertälje fick ställas in pga för få 
anmälningar. 

Boendet för deltagarna i utbildningarna som skall hållas i samband med Klubbmästerskapet i Värmland är 
bokat. 

Lotta F håller i Steward utbildningen. 



§ 182 

Information - rapport 

Redaktionskommittén har fått ett brev från en uppfödare om att de vill ha en upprättelse publicerad i GN, 
ang de insändare som varit. Frågan hade diskuterats i redaktionskommittén som rekommenderade att 
ingen ytterligare publicering i frågan ska ske i Golden Nytt. Anita kommer att besvara deras brev. 

Beslut: Styrelsen kommer inte att agera mer i denna fråga. 

Redaktionskommittén har haft möte dem 27 januari där samtliga deltog. Årets första nummer av GN har 
mottagits väl. Nästa nummer blir ett unghundsnummer. 

 § 183 

Utställning - rapport 

Programmet är i stort sett klart för Open Show domarkonferensen. Skall ut på remissrunda till de 
medverkande. 

Lillan åker till Club Show den 24 maj i Uppsala samt till Curcuit i Stockholm den 4 juli. 

 § 184 

Mentalitet – rapport  

Vi har fått en inbjudan från SBK till träff den 12 april med anledning av att vi är en klubb med 
samarbetsavtal att arrangera MH. 

Beslut: Ingela deltar 

 § 185 

Inkommande skrivelser 

* SSRK - SSRKs Medlemsregister 2008  

* Sveriges Hundungdom - Inbjudan till Freestyleinstruktörskurs 

* SSRK - Inbjudan till SSRKs Fullmäktige 17-18 maj 2008 

* SSRK - Ansökan om lydnadsprov för 2009 

* SSRK - Inbjudan till Funktionärsträff 12-13 april 

* SKK - Kallelse till informationsmöte gällande HD/ED-index 

* SSRK - Informationsbrev 1 -2008 

* GRK Uppland - Förfrågan om möjligheten att klubben centralt kan inköpa licens för pc-program för 
kataloger 

* SKK - Remiss SKKs valphänvisning på internet 

* SSRK - Tillkännagivande av förordade personer till elevtjänstgöring retrieverdomare 

* SKK - Ändrade administrativa rutiner i samband med PRA-diagnos 

  

 



§ 186 

Utgående skrivelser 

 § 187 

Övriga frågor 

Mail från medlem angående ögonlysning på hundar efter föräldradjur med RD. 

Beslut: Styrelsen vidare befordrar mailet till Hälsokommittén att besvara. 

Mail från GRK Uppland om möjligheten köpa in licens från SKK för att göra kataloger vid utställning. 

Beslut: Lillan undersöker med SKK om deras program fungerar för våra open show 

 

§ 188 

Mötets avslutande 

Ordförande tackade för det gånga året och förklarade mötet avslutat 

 
Owe Rindstrand            Anita Ohlson                       Annika Sahl-Kadar 
Ordförande                  Justerare                            Sekreterare 

  
  

 


