
 
 
 

Protokoll fört vid Golden retrieverklubben styrelsemöte den 23 augusti 2008, 
Scandic Hotell, Upplands Väsby  

Närvarande: 

Owe Rindstrand 
Inger Karlsson 
Ingela Stake 
Lotta Fornås 
Anita Olsson 
Pia Andersson 
Li-Maria Carlson 

Förhinder: 
Lotta Lindeberg 
Gun-Britt Klingberg 

Adjungerad: 
Annika Sahl-Kadar, sekr 

 

§ 40  Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 41  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med tillägg under ordförandens punkt 

Inbjudan till ordförandemötet den 6/9.   

Retrieverungdom 

 
§ 42  Val av justerare 

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Lillan. 

 
§ 43  Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

  



§ 44  Ordföranden informerar 

Bevakningslista 

Bevakningslistan gicks igenom, konstaterades att  

*Bilder på alla troféerna fortfarande saknas, skall vara klart innan årsskiftet, Lillan ansvarar.  

*GS vandringspriset skall samlas ihop och fotograferas, Lotta F.  

*Skaraborg måste ha en utställningscertifierad person för sin Club Show, Lillan har tillskrivit 
dem, men ej fått svar. Lillan avrapporterar vid nästa möte. 

*Diplomeringskurs 1 är klar. De som är godkända kommer på lista på hemsidan till sista 
december.  

*Alla utmärkelser som skall delas ut på fullmäktige skall presenteras på hemsidan med foton 
etc. den sista december. Alla vandringspriser skall in till klubbstyrelsen.  

 Beslut: Föreslå till fullmäktige att utmärkelserna inte längre skall delas ut som vandringspris 
utan som ett snyggt diplom. Lillan skriver underlag till förslag.  

 *Artikel till GN nr 4 om hela familjebilden för golden, uppdrag från fullmäktige. Lotta L ansvarar 
för revidering av klubbens raskompendium, redovisas nästa styrelsemöte. 

 Rapport från SSRK projektgrupp och fullmäktige 

Protokollet finns på hemsidan. 

Mandatfördelningen var den kontroversiella frågan. Rasklubbarna vill ha extra fullmäktige, men 
så länge en dialog förekommer med avdelningarna avvaktar vi. Två möten har hållits hittills och 
ytterligare möten kommer att hållas.  

 Beslut: Owe tar reda på varför avdelningarnas ordförandemöte har ändrat datum för sitt möte, 
från tidigare gemensamt bestämt möte. 

 Inbjudan till ordförandemöte den 23/11, gemensamt med alla övriga ordförande för SSRK:s 
retrieverklubbar 

 Beslut: Owe skriver och skickar inbjudan. Programmet kommer att göras efter 
retrieverordförandemötet den 6/9. 

Retriever ungdom 

Owe rapporterar hur det går med Ungdomskommittén. 

Mall för Avtal med arrangör av Club Show, Goldenspecialen, Klubbmästerskap 

En mall för avtal med arrangörer för ovanstående aktiviteter har tagits fram. Manualen för 
aktiviteten skall finnas med när avtalet undertecknas.  

Beslut: Den ansvariga från klubbstyrelsen ansvarar för att manualen gås igenom och avtal 
skrivs med aktuell sektion. 

  



§ 45  Ekonomi  

Rapport 

Inger redovisar det ekonomiska läget. Fortfarande för låga annonsintäkter i GN. Kan vi inte öka 
dem, så måste vi minska kostnaderna, dvs. minska antalet sidor i tidningen. I övrigt följer vi 
budget. Sammantaget ser det bra ut. 

Beslut: Avvakta GN nr 3, om inte budget hålls där, så minskar vi jultidningen med 10 sidor. 
Rapporten godkändes och lades till handlingarna. 

  
§ 46  Ras & Avel 

Rapport 

Många sektioner kommer att ha RAS-konferenser i höst, vilket är glädjande, då det är av 
yttersta vikt att sektionerna sätter sig in i och diskuterar RAS-dokumentet.  

  

§ 47  Jakt  

Rapport 

Klubbmästerskapet är genomfört, välordnat. 

Särskilda prov 2009, samt Klubbmästerskap samt A-provet är anmälda till SSRK  

A-provet 2008 - alla funktionärer och domare är klara. 

Jaktprovsdomare Lars Lillnor har avsagt sig framtida uppdrag pga. ålder. 

  

Egenskapsprotokollens framtid - Remiss från SSRK 

Styrelsen diskuterar frågan. Lotta F tar upp den med jaktkommittén, besvarar 1/9.  

Goldenspecialen 

Diskuterades årets Goldenspecial. Det var bl.a. en hel del problem med Härjarö som uthyrare. 

Beslut: Klubbstyrelsen skall tillsammans med Dalarna tillskriva Härjarö om de misshälligheter 
som uppstod. Inger kontaktar Alf. Lotta ser till att Dalarna skriver kontrakt inför nästa års 
arrangemang. Dalarna inbjuds till nästa styrelsemöte för att diskutera vilka 
förbättringsmöjligheter som finns. 

Brev från medlem angående ändring av skrivning i verksamhetsplan under rubriken jakt. 

Beslut: Lotta F besvarar frågan. 

  



§ 48  Hälsa  

Rapport 

Owe är inbjuden av SLU till ett möte om SAN den 9/10. 

PRA-projektet fortskrider som planerat. Mer info kommer i GN. 

Hälsakommittén har informerat om prcd-PRA i förra numret av GN och på hemsidan.  

Retinopathi, SKK skickar ut påminnelse om ögonspegling på ”öga uppföljning”, om hundägaren 
inte ögonspeglar, så kommer GRK att kontakta. Ingela har kontakten med SKK. 

Beslut: Styrelsen skriver svar på inkommet brev från medlem ang. hälsofrågor. 

  

§ 49  Mentalitet 

Rapport 

Arbetet har påbörjats om arvbarheten på mentala egenskaper för vår ras, det finns två olika 
metoder att använda. 

Vi kan se en svag ökning av antalet MH-beskrivningar. Västmanland skall bygga egen MH-
bana. 

Beslut: Ingela kontaktar Västmanland för att i GN följa hur de bygger sin egen MH-bana. 

  

§ 50  Exteriör 

Rapport 

Till Open Show domarkonferensen har vi fått in omkring 20 anmälningar. Diskuterades 
möjligheten om vi skulle kunna visa upp hund i arbete. 

Beslut: Lillan tar upp frågan med arbetsgruppen och tillfrågar i så fall närboende 
jaktgoldenägare. 

  

Exteriördomare till Goldenspecialen 

Nästa års utställningsdomare på Goldenspecialen har röstats fram, och kommer att inbjudas. 

  

Club Show 2008 
Inkommande brev från medlem ang. domarsynpunkter. Lillan kontaktar Upplandssektionen för 
kompletterande brev till domaren. 

  



Club Show 2011 

Tre sektioner har ansökt om att få arrangera Club Show 2011. 

Beslut: Att tilldela Småland/Öland att arrangera Club Show 2011. 

  

Domare till Open Show 2009 

Alla sektioner har inkommit med sina önskemål, de flesta har fått sina önskemål tillgodosedda.

  

§ 51  Utbildning  

Rapport 

Utbildning av provledare 

Pia har haft kontakt med SSRK och fått deras medgivande till att tillsammans med labbar och 
flattar genomföra en kurs. 

Uppfödarutbildningen 

Genetikavsnitt skall finnas med. Vi behöver kontakta genetiker om tips på litteratur och frågor. 

Beslut: Pia A. kontaktar genetiker.  

  

Goldenlägret 

Utvärderingen visar att deltagarna var nöjda och att det var ett bra läger.  

  

Introduktionskurs i apportering 

Det var 6 deltagare på kursen. 

  

Mocktrial-utbildningen 

Tyvärr var deltagarna inte nöjda. Teorin var superbra, men eftersom upplägget inte blev som 
det var tänkt, med mocktrial på elitklassen, så hade de engelska domarna redan lagt upp 
provet. Kursdeltagarna fick bara vara funktionärer.  

  

Beslut: Alla som går en kurs i Goldenklubbens regi skall ges möjlighet att komma in med en 
skriftlig utvärdering. Utbildningskommittén tar fram en mall som styrelsen beslutar om vid nästa 
styrelsemöte. 



  

MH -utbildning 

Vi skall arrangera en M1 M2 i Södertälje. Pia håller på och söker kursledare. 

  

Funktionsbeskrivning 

Pia har skickat förfrågan till sektioner om vilka som har behov av att vidareutbilda sina kastare 
och testledare till beskrivare. Ingen sektion hade några behov. Dalarna har tre datum bokade 
för att utbilda fler kastare och testledare, som erbjuds de som är intresserade att deltaga. 
Målsättningen är att ha en beskrivarutbildning i april. 

  

§ 52  Information  

Stamtavleboken 

Anita har tagit fram priser och gjort en kalkyl. Boken kommer att göras i färgtryck. 

Beslut: Under förutsättning att minst 250 annonser kommer in till Stamtavleboken kommer vi att 
ta fram en 2008. Skall göras på både svenska och engelska. Skicka information till utländska 
hemsidor att vara med. Göra en förslagssida på webben, så alla kan se hur den kommer att se 
ut. Annonspriser: 500 kr per sida. Anita skriver annons till GN och hemsidan. 

  

Arbetsbeskrivningar 

har tagits fram för alla befattningar. 

Beslut: Arbetsbeskrivningarna fastställdes. 

  

Dokumentarkiv 

Lotta L arbetar vidare med detta. 

  

Program för 2009 års sektionsdagar 

Anita och Lotta L presenterar ett förslag till program för sektionsdagarna 2009. 

Beslut: Fastställa föreslaget program för 2009 års sektionsdagar. 

  

Almanackan 2009 

Aktiviteter som skall in i almanackan måste in senast den 15 september. Antalet exemplar 



beslutas vid nästa möte. 

Beslut: Anita skickar ut påminnelse till sektionerna. Lotta L tittar igenom texterna, som är på 
första och sista sidan. Lillan skriver en annons till GN. 

  

§ 53  Webben 

Valphänvisningen 

Vi behöver förtydliga reglerna som gäller för att få nyttja valpförmedlingen avseende SKK:s 
grundregler. 

Beslut: Anita skriver ny text. 

  

Nya hemsidan 

Anita presenterar tankarna kring den nya hemsidan.  

Beslut: Att på webben bara redovisa resultat från våra egna aktiviteter och länka till SSRK och 
SKK när det gäller deras resultatredovisning. Att fortsätta diskussionerna kring hemsidan vid 
nästa styrelsemöte. 

  

Ny webbpolicy 

Den föreslagna policyn diskuterades. 

Beslut: Att fastställa den föreslagna webbpolicyn. Om någon skriver personangrepp på sida 
som är länkad till vår hemsida, kommer vi att kontakta vederbörande och informera om att det 
är olagligt. 

  

§ 54  Golden Nytt 

Rapport 

Redaktionskommittén består idag av tre personer och det rullar på bra.  

  

§ 55  Sektionerna 

Nedläggning av sektion - Gästrikland 

Förslag finns på att dela den så att Medelpad tar hela Hälsingland och Dalarna tar södra delen.

Beslut: Att lägga ned Gästrikland-sektionen. Att godkänna att södra Gävleborgs län tillhör 
Dalarna och att Hälsingland tillhör Medelpad. 



Resursinventering hos sektionerna 

Ett brev har skickats till alla sektioner där projektet presenterades. Man bad om synpunkter om 
hur de skall gå till väga, komma på besök etc. Tre svar, två positiva och en sektion hade inget 
intresse av att vi skulle komma dit. Kan vi knyta ihop rasklubbarna med varandra vid 
ordförandemötet i november? 

  

§ 56  Fullmäktige 

  

Manual 

Manual har tagits fram för sektionsstyrelserna resp. klubbstyrelsens arbete inför fullmäktige. 

Beslut: Owe skriver på webben om att motionerna skall vara inne 1/10. 

  

§ 57  Inkomna skrivelser 

  

SSRK 

* Egenskapsprotokollens framtid, besvaras senast den 1/9. 

* Informationsbrev nr 3-2008. 

* Svar från Leif Gustavsson ang. domarelever på A-provet. 

* Fråga ang. samarbete med SBK avseende MH, besvaras 29/9. 

  

SKK 

 *Avelskommittén - justerat protokollsutdrag - Tidsgräns gällande omröntgen för officiell 
avläsning HD-/ED-status + Utbildning + Avelskonferens 

* Lista över personer som inte får bli medlemmar i SKK-organisationen. 

* Lista över personer som är uteslutna ur SKK-organisationer. 

* Kartläggning över hur de aktuella fågelhundsklubbarna planerar sin provsäsong 2008, när det 
gäller de prov som planeras, helt eller delvis på utsatt vilt. Besvaras 10/8. 

* Gällande provsvar för prcd-PRA 

  

 



Övriga 

* Medlem – PRA 

* Medlem – Goldenspecialen 

* Medlem – Valpförmedlingen 

* Medlem – Ang. ändring av skrivning i v-plan på fullmäktige under rubriken jakt 

* Medlem – Goldenspecialen 

* Medlem – Ang. styrelsens hantering av PRA-fall 

  

§ 58  Utgående skrivelser 

* Inbjudan till funktionärsträff 

* Listor till sektionerna på nya goldenägare 

* Fråga till SSRK om domarelever till A-provet 

  

§  59  Övriga frågor 

Test på hemsidan 

Att ha ett test på hemsidan där man kan se om golden retrievern är en ras för mig. 

Beslut: Anita jobbar vidare på idén. 

  

§ 60  Mötets avslutande 

Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 

  

PS - Nästa styrelsemöte 27-28 september 

  

Owe Rindstrand                                        Li-Maria Carlson                           Annika Sahl-Kadar 

Ordförande                                                Justerare                                      Sekreterare 
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