PROTOKOLL FÖRT VID GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS STYRELSEMÖTE
2009-01-10--11 på Scandic Hotel, Upplands Väsby

BESLUTANDE:

Owe Rindstrand
Lotta Fornås § 101 - § 114

Inger Karlsson § 101 - § 114
Gun Britt Klingberg
Anita Ohlson
Ingela Stake

Pia Andersson
Lotta Lindeberg § 115 - § 120
SUPPLEANTER:

Lotta Lindeberg § 101 - § 114
ANMÄLT FÖRHINDER:
Li-Maria Carlson
ADJUNGERAD:

Annika Sahl-Kadar, sekreterare

§ 101

MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 102

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

§ 103

VAL AV JUSTERARE

§ 104

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Dagordningen gicks igenom och fastställdes.

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Anita Ohlson.

Föregående protokoll är utsänt och godkändes.

Sign ............ ............

§ 105

ORDFÖRANDE INFORMERAR

Bevakningslista

Gicks igenom och uppdaterades.

Propositioner

I GRK:s krav för att få valphänvisning står några kriterier som även är angivna som krav i
uppfödarutbildningen, dvs. det står samma sak på två ställen, vilket är onödigt. Bör därför strykas i
valphänvisningskraven.

Beslut: Att ta upp ändringen på fullmäktige
SKK har kommit med nya grundregler för avel vad gäller DNA-testad hund. Därför lämnar
klubbstyrelsen en proposition till fullmäktige, där vi gör ett tillägg.
Beslut: Att godkänna tilläggsförslag till GRK:s uppfödaretiska anvisningar punkt 5

Ett medlemskap SSRK

Vid möte den 13/12 med representanter från rasklubbar och avdelningar presenterade SSRK HS ett
förslag till ett gemensamt medlemskap. I detta förslag var det framför allt två saker som rasklubbarna
var negativa till. Det ena var att HS vill behålla Apportören, medan rasklubbarna ansåg att det är fullt
tillräckligt med rasklubbstidningarna och att Apportören blir för dyr och kan ges ut som en

webbtidning. HS hade även kalkylerat med en medlemsökning för rasklubbarna. Rasklubbarna menar
att detta inte är troligt. Enligt HS förslag skulle den totala medlemsavgiften bli ca 350 kr och av detta

skulle rasklubbarnas andel bli ca 190 kr. Rasklubbarna tycker att den totala medlemsavgiften skulle bli

för hög och att kalkylen med ett ökat medlemsantal inte är sannolik.

Påföljande dag, den 14/12, hölls ett uppföljningsmöte där endast rasklubbar och några representanter
från SSRK:s avdelningar deltog. Vid detta möte diskuterades en delning av SSRK i en spanielklubb och

en retrieverklubb. Frågan initierades av spanielklubbarna. Efter diskussioner enades vi om att efter att
ha förankrat detta i sina respektive styrelser, skicka frågan om en delning av SSRK på remiss ut i våra
respektive organisationer. Nästa möte för denna grupp är den 4 april.

Senast den 15/1 kommer SSRK HS att komma med sitt slutgiltiga förslag om ett medlemskap.
Beslut: Under förutsättning att de andra rasklubbsstyrelserna tycker som vi, kommer vi att lägga två
förslag till fullmäktige. Dels SSRK HS förslag och dels ett förslag om en delning av SSRK i en
spanielklubb och en retrieverklubb.

Svar motion

Styrelsen diskuterade inkommen motion till fullmäktige.
Beslut: Att avslå motionen. Anita formulerar en motivering till fullmäktigehandlingarna.

Honnörsdomare

Agneta Gudmundsson har avsagt sig sin domargärning och har utsetts till honörsdomare.

Sign ............ ............

Utmärkelser

Anita presenterade de som kommer att få de olika utmärkelserna. Diskuterades vem som skall få
Breeders Crown.
Goldentrofé tik

Goldentrofé hane
Uppfödartrofén

JWW-03 SU(u)Ch Dewmist Serenella, Henric Fryckstrand
SJCh Doubleuse You Only Live Twice, Stefan Eriksson

Henric Fryckstrand, Kennel Dewmist

Stenbury Trophy

EUW-08 NordJV-03 NordUCh Dewmist Leading Lady, Gunilla Granath

Iron Coin

Henric Fryckstrand, Kennel Dewmist

Ungdomsresestipendium

Utdelas ej. Ingen ansökan är inkommen

Årets Viltspårgolden

Attigårdens Golden Icelander, Hans Eriksson

Beslut: Klubbstyrelsen beslutade vem som ska tilldelas Breeders Crown. Beslutet meddelas på
fullmäktigemötet.

Breeders Crown

Styrelsen diskuterade den felaktighet som uppstått med årtal för utdelning av priset.
Beslut: Att skriva en förklaring på hemsidan samt i övrig dokumentation och att i fortsättningen låta
Breeders Crown följa samma system som klubbens övriga utmärkelser. Sekreteraren besvarar
inkommet mail.

Arbetshelg Ånnaboda

Förslag om en kombinerad styrelse- och arbetshelg under våren diskuterades.
Beslut: Att av ekonomiska skäl endast ha ett vanligt styrelsemöte utan kommittéer. Mötet hålls i

Ånnaboda för att även kunna förbereda RAS-konferensen. Anita undersöker om det finns plats där för
ett vanligt tvådagarsmöte i maj.

Ordförandekonferens 2009

Vi har fått mycket positivt gensvar på förra årets konferens. Labradorklubben är intresserad av att vi
gör om det igen i år.
Beslut: Vi har avsikten att ha en gemensam ordförandekonferens 2009, under förutsättning att det
finns ekonomiska förutsättningar.

§ 106

EKONOMI

Rapport

Resultatet för 2008 visar på ett minusresultat på 66.000 kr.
Så sent som i november såg prognosen ut som att vi skulle göra ett nollresultat. Kassören har försökt
analysera resultatet. Vår största inkomstkälla, medlemsavgifterna har minskat mer än vad vi kunnat

ana. Vi har inte heller kunnat hämta hem det på kostnadssidan. Många har kommit in med räkningar
sent på året.

Medlemsavgifterna har gått 60.000 kr back i förhållande till budget. Tre av fem nummer av Golden
Nytt har gått back med totalt ca 60.000 kr jämfört med budget. Där är det de kommersiella
annonsintäkterna som uteblivit. De återstående två numren gick plus.

Sign ............ ............

Medlemsantalet är ca 5.000 för närvarande. Det innebär att det finns många fler goldenägare som vi
måste bearbeta att bli medlemmar i klubben.

Vi har minskat med 186 fullbetalande medlemmar och 120 valpmedlemmar. Vi kan notera att även
registreringen av goldenvalpar sjunkit med 457 stycken jämfört med 2007.
Beslut: Att godkänna den ekonomiska rapporten

Bokslut 2008

Ingen likviditetskris föreligger, men stor försiktighet måste gälla framöver. Det är intäkterna som har
uteblivit i förhållande till budget. Kostnadssidan ligger väl i förhållande till budget.
Beslut: Att godkänna bokslutsrapporten

Budget 2009

Inger presenterar förslag till budget, där hon anpassat intäkterna i förhållande till årets bokslut, med
minskat medlemsantal. Det minskade antalet annonser medför färre sidor per nummer av Golden Nytt.
Beslut: Att höja egenavgiften för sektionsdagarna med 100 kr till 600 kr per deltagare. Att godkänna
budgeten för 2009.

Medlemsavgifter 2010

Diskuterades det förslag på medlemsavgifter 2010 som ska läggas till fullmäktige.
Beslut: Att föreslå fullmäktige oförändrade medlemsavgifter och kostnadsersättningar.

§ 107

RAS & AVEL

Arbetsbeskrivningen för avelsansvarig har uppdaterats enligt tidigare beslut.

Avelskonferensen

Konferensen kommer att sätta fokus på mentaliteten. Det kommer att bli både praktik, teori och
paneldiskussioner. Vi kommer att diskutera utvärdering av RAS samt förslag på nya kortsiktiga mål.
Beslut: Alla tittar igenom sina ansvarsområden till nästa styrelsemöte med tanke på vad som skall
diskuteras på konferensen.

Verksamhetsberättelsen

Berättelsen gicks igenom och godkändes.

Verksamhetsplan

Planen gicks igenom och godkändes.

§ 108

HÄLSA

Verksamhetsberättelse

Berättelsen gicks igenom och godkändes.

Sign ............ ............

Verksamhetsplan

Planen gicks igenom och godkändes.

Hälsoenkäten

Detta är en uppföljning enligt RAS. Vi har skickat ut 300 enkäter till slumpmässigt utvalda hundar som
var födda 2002 och 2005, vi fick in 150 svar. Helhetsintrycket är att vi har en frisk ras och väldigt
nöjda valpköpare. En noggrannare analys beräknas bli färdig till halvårsskiftet.

Brev till SKK:s röntgengrupp

Ett brev ska skickas angående förtroendet för röntgensystemet.

RD

Vi kommer att skicka ett brev till Berit Wallin med önskan om hjälp med avelsstrategi.

Prcd-PRA

Vi har skrivit ett brev till SKK:s DNA-grupp, där vi har beskrivit våra åtgärder när det gäller prcd-PRA.
SKK har bett om ytterligare underlag inför mötet den 15 januari, hur många är testade, hur ser det ut i
materialet, hur är tongångarna i klubben?

Idag har klubben fått in resultat från 11 testade hundar, 2 anlagsbärare 9 fria. Det finns dock troligen
ett mörkertal, då det bygger på frivillighet att offentliggöra resultaten.

En fråga har ställts om hur vi kommer att agera vidare. Lotta F initierar att information och kontakt tas
med frågeställarna efter svar från SKK.
Beslut: Fram till dess vi får svar från SKK gör vi ingenting utöver det vi gör idag. Efter svar från SKK
kommer information och kontakt tas med frågeställarna.

§ 109

JAKT

FB utbildning

SSRK kommer att ha en utbildning för sin nya FB. Vi har fått inbjudan att skicka två representanter.

Frågan togs upp på förra styrelsemötet. Lotta F och Ingela är också intresserade av att vara med.

Beslut: Vi skickar Lena Ohlsson, Örnsköldsvik och Sofia Bäcklund, Småland. Lotta kollar med SSRK om
det är ok att klubbens jakt- och mentalitetsansvariga har möjlighet att närvara.

Verksamhetsberättelse

Berättelsen gicks igenom och godkändes.

Verksamhetsplan

Planen gicks igenom och godkändes.

Ansökan om särskilda prov 2010

De sektioner som vill arrangera särskilda prov 2010, skall skicka ansökan till Lotta F senast den 15/2.

Annons i Apportören

Annons till Apportören måste varje sektion som skall ha särskilt prov själva ombesörja.

Sign ............ ............

§ 110

EXTERIÖR

Verksamhetsberättelse

Berättelsen gicks igenom. Efter några kompletteringar godkändes densamma.

Verksamhetsplan

Planen gicks igenom och godkändes.

Open Show manual

SKK har regler för inofficiella utställningar. Vi har redan tidigare beslutat att vi följer dem.

§ 111

MENTALITET

Verksamhetsberättelse

Berättelsen gicks igenom och efter en del redigeringar godkändes densamma.

Verksamhetsplan

Planen gicks igenom och efter vissa förändringar godkändes densamma.

Redovisning av MH resultat

Syftet med att publicera avkommediagram på hemsidan är att göra informationen lättare att förstå
samt mer lättillgänglig. Då det är mycket jobb med att ta fram stapeldiagrammen på hemsidan togs
frågan upp om vilket sätt som är det bästa att redovisa dessa. Några olika förslag presenterades.

Beslut: Kommittén fortsätter och funderar på hur resultaten skall redovisas. Grundinställningen skall

vara att den skall vara enkel att läsa och lätt att göra. När det är klart kommer det att presenteras på
hemsidan.

§ 112

UTBILDNING

Verksamhetsberättelsen

Berättelsen gicks igenom och godkändes.

Verksamhetsplan

Planen gicks igenom och godkändes.

Uppfödarutbildning Steg 2

När man skrev RAS var tanken att man t.ex. skulle kunna certifiera uppfödare. Certifieringen skulle

kunna ses som en morot för att motivera, speciellt de gamla uppfödarna, till kompetensutveckling.
Styrelsen diskuterar om det känns etiskt försvarbart att dela upp våra uppfödare i olika grupper.
Avelskonferenser kanske skulle kunna ses som ett steg 2.

Beslut: Owe kollar med SKK:s uppfödarkommitté varför deras försök med certifiering av uppfödare inte
genomfördes. Vi tar upp frågan på RAS/uppfödarkonferensen.

Sign ............ ............

Genetiken i Uppfödarutbildningen

Pia har haft kontakt med Per-Erik Sundgren om behovet av ett avsnitt om genetik i
uppfödarutbildningen. Han har nu gett henne sju punkter, som baserar sig på Lennart Swenssons
Avelsbok, och som bör vara med i vår nya uppfödarutbildning. En uppfödare har lovat att ta fram
diskussionsfrågor i linje med punkterna.
Beslut: Att köpa in Avelsboken och skicka till uppfödaren ifråga.

Utbildning av Inofficiella B-provsdomare

Sune Nilsson, officiell B-domare, har tackat ja till att vara kursledare. Kursen kommer att genomföras
under Klubbmästerskapet 2009.

Provledarutbildningar

Pia har tagit kontakt med alla SSRK:s avdelningar för att få till ett samarbete. Hon har även kontaktat
alla sektioner för att inventera hur många intresserade det finns och då även frågat om någon sektion
har möjlighet att hjälpa till att ordna marker och logi. Västmanland har anmält sitt intresse för att ha

en utbildning där. Om det bestäms att det ska anordnas en provledarutbildning där, så tar Pia kontakt
med SSRK/Bergslagen för ett eventuellt samarbete.

Goldenlägret

Garpenberg ger besked nästa vecka om vi kan vara där. Om det inte fungerar, så blir det Kvinnersta i
Örebro. Fyra instruktörer är klara. En blivande diplomerad instruktör gör sin obligatoriska kurs utan
ersättning i förskott.

M1

Pia väntar på svar från Södertälje BK om de kan hjälpa till. Hon skall även kolla upp Mjölby BK.

§ 113

INFORMATION

Verksamhetsberättelse

Berättelsen gicks igenom och godkändes.

Verksamhetsplan

Planen gicks igenom och godkändes.

Arbetsbeskrivning Info/PR

Arbetsbeskrivningarna för informationsansvarig och PR-ansvarig hade justerats för att fungera bättre
rent praktiskt.

Dokumentarkiv för styrelsen

Finns på hemsidan för åtkomst endast för styrelsemedlemmar. Lösenord byts varje år efter fullmäktige.

Webben
Följande personer ansvarar för olika delar av hemsidan:

Fliken ”Köpa valp” och övrigt kopplat till ansvarsområdet: Lotta L
Fliken ”Hälsa”: Owe

Fliken ”Information” och övrigt kopplat till ansvarsområdet: Anita
Fliken ”För uppfödare”: Gun-Britt
Fliken ”Exteriör”: Lillan

Sign ............ ............

Övrigt lägger webmaster in på uppdrag från respektive ansvarige.
Beslut: Webbmaster arbetar enligt tidigare upprättad arbetsbeskrivning. Informationskommittén avgör
vilka eventuella meddelanden som ska läggas på startsidan.

Det finns önskemål om att få ut de officiella resultaten för golden på hemsidan. Diskuterades tankarna
omkring hemsidan, om strukturen etc. Vi skulle kunna lägga länkar till aktuella resultatsidor. Varje

ansvarig får själv ansvara för vad som står på sin sida, dock får ingen lägga in fler rubriker i nuläget.
Vi ska också hålla oss till den tidigare beslutade strukturen.
Beslut: Lotta F lägger en länk på jaktsidan till jaktprovsresultaten på SSRK:s hemsida. Att på startsidan
byta plats på ”Hälsa” och ”Klubbens verksamhet”.

§ 114

SEKTIONERNA

GRK:s poängkamp

Två sektioner har samma poäng i tävlan om ”Årets Sektion”. Medlemsvärvningen kommer att avgöra.
När det gäller tävlan om ”Årets Innovatör” har det inkommit ansökan från en sektion.
Beslut: Vinnarna kommer att presenteras i sektionernas nyhetsbrev, på hemsidan och i nästa nummer
av GN. Priset kommer att delas ut på sektionsdagarna. Vi kommer på sektionsdagarna föreslå att
vinnaren av priset ”Årets Sektion” inte ska kunna ansöka om priset de nästkommande tre åren.

Program för sektionsdagarna

Programmet diskuterades och fastställdes.
Beslut: Owe tar kontakt med AGRIA om vem som deltar från dem. Vi kommer inte ha någon allmän

försäljning av klubbens prylar. Anita skickar ut förfrågan till sektionerna om det är några av klubbens
prylar, som de vill passa på att köpa och ta med sig i samband med att de kommer hit.

§ 115

PR

Nya styrelseledamöter

Lotta L presenterar en plan för introduktion av nya ledamöter som kommer att finnas i

styrelsehandboken på hemsidan. Den skall även delas ut i pappersformat till nya styrelseledamöter.
Lotta L skickar över förslaget till alla.

Gamla goldenfilmen

Vi har fått uppgift om en person som har ett exemplar.
Beslut: Lotta L kontaktar personen så vi får möjlighet att kopiera den.

Verksamhetsberättelse

Berättelsen gicks igenom och godkändes.

Verksamhetsplan

Planen gicks igenom och godkändes.

Sign ............ ............

Inbetalningskortet

Det skall finnas två rutor som man kan kryssa i för att skänka pengar. En för PRA-forskning och en för
forskning av psykisk och mental hälsa.

Beslut: Lotta L kontaktar medlemsservice för beställning av nya inbetalningskort.

Artikel för Hundsport Special

Vi har fått möjlighet att svara på några frågor om bl.a. valppriset till kommande artikel.
Beslut: Lotta L svarar att vi tycker att det ligger betydligt mycket mer arbete och kostnader bakom att
föda upp renrasiga hundar än blandrashundar. Detta borde föranleda större prisskillnader än vad det
gör idag.

Valphänvisningen

Ulla-Britt Smedberg kommer att ta över som mottagare av uppfödarutbildningen från 12/1.

§ 116

FULLMÄKTIGE

Uppdrag från förra fullmäktige
- Fullmäktige på lördagen

Fungerar inte om t.ex. hela styrelsen eller stora delar av den avgår, då är det en nytillsatt styrelse som
ska genomföra sektionsdagarna, vilket inte skulle bli särskilt bra.
- Olika familjetyper
Har publicerats i Golden Nytt och därmed skickats till alla officiella utställningsdomare.
- Val av fullmäktigedelegater

Önskemål fanns att ändra stadgarna så att sektionernas årsmöten skall utse fullmäktigedelegater i
stället för sektionsstyrelsen. Vi har tillfrågat SKK:s föreningskommitté, som säger att det av olika skäl

inte ska vara på detta sätt och att typstadgarna anpassats efter detta och är lika i hela organisationen –
nämligen att styrelsen utser delegater.

Fullmäktigemanualen

Viktigt att alla läser manualen innan fullmäktige.

Hedersmedlemmar

Det har inkommit några förslag som diskuterades.
Beslut: Att föreslå fullmäktige att utse Karin Eriksson och Gert-Olle Lindqvist till hedersmedlemmar på
fullmäktigemötet 2009.

Sign ............ ............

§ 117

INKOMNA SKRIVELSER

SSRK
Mail angående rutiner gällande resultatredovisning
Informationskommittén protokoll 081031-1101
Viltspårskommittén protokoll 081103

Utbildningskommittén protokoll 080930
Exteriörkommittén protokoll 081111
Avelskommittén protokoll 081022
Protokollsutdrag § 323 och § 370

Justerat HS protokoll 081122--23
SKK
Protokollsutdrag policyfrågor om utställningsbestämmelser
Angående Mårdhund i Sverige

Länsklubbarnas utställningar 2009 – 2011
Protokollsutdrag Rasklubbsintyg

Protokollsutdrag bidrag konferens
Övriga

Förslag på hedersmedlemmar från medlem
Avsägning av uppdrag från kommittéledamot
Mail från medlem ang Breeders Crown

§ 118

UTGÅENDE SKRIVELSER

Svar till hanhundsägare angående kallelse till PRA ögonlysning
Svar på inkommande årsannons i Hundsport 2009

Brev till SKK:s DNA-grupp angående rekommendationer för test av prcd-PRA
Svar till medlem angående Breeders Crown

Mail till SKK angående GRK:s intresse för framtida Circuit

§ 119

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 120

MÖTETS AVSLUTANDE

Inga övriga frågor anmälda.

Ordförande tackade för dagens arbete och förklarade mötet avslutat.

____________________________

____________________________

____________________________

Annika Sahl-Kadar

Owe Rindstrand

Anita Ohlson

Sekreterare

Sign ............ ............

Ordförande

Justerare

