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§ 131 MÖTETS ÖPPNANDE 
 Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 132 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 Dagordningen gicks igenom och fastställdes. 
 
§ 133 VAL AV JUSTERARE 
 Att jämte ordförande justera protokollet valdes Lotta Lindeberg. 
 
§ 134  GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokollet från januari godkändes och lades till handlingarna.   
 
§ 135  ORDFÖRANDEN INFORMERAR 
 Rapport 

SSRK:s funktionärsträff 
Den enda som är anmäld till träffen är Owe. Vi försöker hitta några på övriga områden.  
 
Beslut: Lillan kollar med sin kommitté om någon kan åka. Anmälan skall göras direkt på 
nätet. 
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SSRK ett medlemskap 
Alla fick tillfälle att ge sina reflektioner över förslaget till ett medlemskap 

 
§ 136 EKONOMI 
 AU - inga AU-beslut tagna 

  
Subvention av ögonlysning 
Diskuterades satsningen vi haft med subvention av ögonlysning av hundar över 5 år och 
om vi skall höja det till att gälla hund över 7 år. Det kommer in ca 30.000:- per år i 
bidrag till PRA-forskning och det går ut ca 10.000:- för ögonspeglingar till privat 
hundägare. 
 
Beslut: Att höja gränsen för subvention till att gälla hund över 7 år. 
 
Golden Nytt nr 1 
Det ligger en kostnadsbudget på 83.000:-, prognosen visar nu på att kostnaden 
kommer att ligga på 81.000:-. Medlemsannonserna backar med 8.000:- mot budget. 
De kommersiella annonserna ligger enligt budgeten. 
 
Beslut: Att uppdra till kassören att ta fram ett förslag på att räkna på hur mycket det 
påverkar kostnaderna om vi drar ner tidningen med 8 sidor. 
 
Inget oroande i övrigt i budget just nu, annat än medlemsutvecklingen som går nedåt. 
 
Beslut: Att nya styrelsen får ta ett samlat grepp om vilka åtgärder som behöver vidtas 
för att anpassa utgifterna.  

  
§ 137 RAS & AVEL  
 RAS/Uppfödarkonferensen 

Gun-Britt föreslår att vi drar tillbaka konferensen då kontakten mellan klubbstyrelsen 
och uppfödarna för närvarande inte är så bra som önskvärt vore. Kan vi revidera RAS på 
ett enklare sätt, bl a att fördela inom styrelsen, kanske ha RAS/Uppfödarkonferenser 
inom sektionerna? 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att ställa in den planerade RAS/Uppfödarkonferensen. 
Att bjuda in till lokala uppfödarkonferenser för uppdatering av RAS 

 
§ 138  HÄLSA 

 PRA 
Vi kommer att lägga ut Norges PRA-lista på vår hemsida. Det har konstaterats ett nytt 
PRA-fall i Norge. 

  
 I dagarna kommer prover från 12 PRA-hundar och 11 kontrollhundar att skickas till AHT 

i England. 
 
Hälsoenkäten 
Arbetet med hälsoenkäten fortgår enligt planerna. 
 

§ 139 PR 
Lotta har gjort klart häftet ”Välkommen till Golden retrieverklubben som 
förtroendevald”. Lotta har gjort ett förslag till Medlemsvärvningsplan, med både 
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långsiktiga mål och punktinsatser. Pia tipsar att hon har lämnat Goldenfilmen till 
veterinärkliniken i Jönköping, där den spelas upp på deras TV i väntrummet. 
Diskuterades också vikten av medlemsvård, att behålla de medlemmar vi har idag. 
Kommer att diskuteras under workshopen på sektionsdagarna. 

 
 Raskompendiet 

Sedan tidigare beslut har Lotta L fått i uppdrag att revidera raskompendiet och en 
kommitté bestående av Li-Maria Carlson, Kjell Svensson och Helena Hellström har 
tillsatts för arbetet. Skall vara klar för tryck i augusti 2009. 
 
Gamla Goldenfilmen 
Vi har skickat en tackgåva som tack för DVD:n till Annika Hjälm. 
Styrelsen skall titta på den för att se om vi skall kopiera den och ha den till försäljning. 
 
Beslut: Lotta L kollar med upphovsrättsinnehavaren om vi kan använda den 
kommersiellt. 
 
MH-film i uppfödarutbildningen 
Finns på Brukshundklubben och kan köpas där för 150:-. 
 
Beslut: Sektionerna får själva köpa in den, sektionshandboken uppdateras. 
 
Stenbury Trophy 
Kommer tyvärr inte till årets fullmäktige av olika skäl. 
 
Beslut: Lotta L hämtar den nästa vecka och skickar den till Henrik Fryckstrand som skall 
ha den i år. 
 
Valphänvisning av bör ej hundar 
I våra Uppfödaretiska anvisningar står ”Avkommor till hundar som är anlagsbärare av 
PRA bör ej användas i avel, likaså bör ej tikar under två år paras. Detta innebär att dessa 
”bör ej hundar” inte kan förmedlas via GRK:s valphänvisning. 
 
Beslut: Våra uppfödaretiska anvisningar gäller. Lotta L kontaktar valphänvisarna i 
frågan. 

 
§ 140 INFORMATION 
 Material till Apportören ang RAS mm 
  
 Beslut: Anita tar text ur vår verksamhetsberättelse och skickar  
  
§ 141 UTBILDNING 
 Goldenläger 
 Det är 21 anmälda till dags datum. Ingela kommer att vara ansvarig på platsen. 
 
 Inofficiell domarutbildning 
 Inga anmälningar ännu. För att budget skall hålla måste det vara 5 anmälda. 
 
 Retrieverungdomsläger 

De har 11 anmälda hittills. Här gäller inte först till kvarn eftersom alla raser måste få 
möjlighet att delta, är det fler i några raser kommer platserna inom dem lottas. 
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Uppfödarutbildningen 
Etik och moral saknas i materialet. Annika Thunfors har gjort mycket bra frågor till Per-
Erik Sundgrens Genetikbok. Det finns en fråga om avelsstrukturen som behöver göras 
om. 
 
Beslut: Pia kollar med Annika T hur vi kan göra om frågan. Utbildningskommittén ska 
formulera vilket syfte klubben har med uppfödarutbildningen. Kommer med förslag till 
nästa styrelsemöte.  

 
 
§ 142 JAKT 

 
Lotta F gjorde en reflektion över sina tre år i styrelsen. Uttryckte sin oro över 
svårigheterna att uppnå målen i RAS. Önskvärt är en fördjupad kontakt med 
medlemmar/uppfödare som har insikt i de jaktliga frågarna. 
Initiativ kommer att tas för fortsatta diskussioner. 
 
 
SSRK:s Nya Funktionsbeskrivning  
Lotta har varit på en funktionsbeskrivningsutbildning på SSRK. GRK var väl 
representerad.  
Det är en vidareutveckling av vår funktionsbeskrivning. Nästa utbildning är nästa helg. 
Det är ett bra koncept, bra nycklar. Den är mer funktionsanpassad än den vi har i dag. 
Det ligger även en mentalbit i denna. Det är en bra grund att stå på för alla rasklubbar. 
Alla borde vara beredda att satsa på detta. Bristen på pengar inom SSRK oroar om man 
kommer att kunna fortsätta projektet  
 
Det måste vara viktigt för uppfödarna att få sina kullar funktionsbeskrivna, är det inte 
viktigt för dem, så är det inte viktigt för någon! Beslut skall fattas på SSRK:s fullmäktige. 
Om de får ok skall detta gälla för alla retrieverraser. De som är utbildade idag har förtur 
till vidareutbildningen. Det är ett otroligt engagemang från de som jobbat med 
projektet. 
 
Beslut: GRK skall anamma det nya konceptet när det kommer, men under tiden fortsätta 
utbilda enligt vår gamla funktionsbeskrivning. 
 

 Goldenspecialen 
 Inger vill att vi öppnar ett nytt konto för Goldenspecialen. Då kan vi hålla GS helt skilt 

från klubbens verksamhet. Formell tillgång till kontot kommer klubbstyrelsens 
ordförande samt GS kassör att ha. 
 
Beslut: Att Inger Karlsson öppnar plusgirokonto för GS, som firmatecknare skall stå Owe 
Rindstrand och Inger Karlsson. 

  
 
§ 143 EXTERIÖR 
 Remiss om utställningsbestämmelser 

Remiss har kommit om vi skall vi ha samma regler inom hela norden. Försöksår 2011. 
Varje ras kan med CS göra upp hur vi vill ha det ang. meritkrav för cert t.ex. Man 
behöver inte ta det med kennelfullmäktige längre.  
 
Beslut: Styrelsen bifaller enhälligt. Owe besvarar remissen 
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Exteriörutbildning 
Lillan föreslår att istället för den andra elevtjänstgöringen kan man göra exteriörkurs 3 
för att bli inofficiell domare.  

 
Beslut: Att antingen gör man sin andra elevtjänstgöring eller går exteriörkursen steg 3 
för att bli inofficiell utställningsdomare. 

 
 Ringsekreterare 

Har man gått officiell ringsekreterarutbildning så behöver man inte dessutom vara 
ringsekreterare i GRK för att bli inofficiell utställningsdomare. 
 
Taket på avgiften på utställningarna 
Idag är taket 150:-, Lillan tar upp vad styrelsen tycker om summan. 
 
Beslut: Att föreslå sektionerna att inte ta ut högre avgift än 150:- för Open Show 2009. 

 
§ 144 MENTALITET 

Ingela har fått ett mail med frågor på verksamhetsberättelsen varför vi inte tittat i bilaga 
6 i rasdokumentet. Handlar om mätpunkter inom samtliga områden. 
Revidering har gjorts som kommer att ligga som bilaga i verksamhetsberättelsen.  
 
Beslut: Att lägga ut alla bilagorna på hemsidan. 
  

§ 145 SEKTIONSDAGARNA 
 Programmet etc gicks igenom och de slutliga ansvarsområdena fördelades. 
 
§ 146 FULLMÄKTIGE 
 Styrelsen träffas söndag morgon kl. 09.00-11.00 för sista genomgången.  
 
§ 147 INKOMNA SKRIVELSER 
  

Labradorklubben - Brev om samordning av krav för vidareutbildning av exteriördomare 
SSRK - Mailsvar f k till person om fråga om avelsansvariges beteende i egen avel 
 SSRK -  Förslag om ett medlemskap 
 SKK - Inbjudan steg 2 utbildning för sekreterare 
 SKK -   Inbjudan konferens Utbildningsansvarig 
 SSRK -  Brev ang avelsansvariges eget beteende i egen avel 
 SKK -  Mail med frågor från Hundsport Special 
 SKK - Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar 
 Mail - Inbjudan att medverka på Björnö Game Fair 
 SSRK - Protokollsutdrag ang att höga maxavgiften för utställning 
 SKK - Personer som ej får erhålla medlemskap 
 SKK - Personer som är uteslutna ur SKK organisationen 
 SSRK - Remiss - Beträffande underlag för uttolkning av SKKs grundregel 3:3 
 GKR Skåne/Blekinge - Ang ordningsfrågor inför årsmöte 
 SSRK -  Protokoll Informationskommittén 090122 
 SKK -   SRD (Särskilda rasspecifika domaranvisningar) 
 Mail -  Från medlem ang Stamtavleboken 
 Mail -  Från medlem ang sektionsdagarna 
 SKK -  Information från utställningskommittén 
 SSRK -  Lucille Sawtell har avlidit 94 år gammal 
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 SSRK -  Protokoll Avelskommittén 090120 
 SSRK -  Inbjudan till Fullmäktige 
 SHU -   Domarutbildning Juniorhandling 
 SSRK -  Inbjudan Funktionärsträff 
 SSRK -  Remiss Harmonisering av NKU-ländernas utställningsbestämmelser 
 SKK -   Tre nya titlar 
 SSRK -  Protokoll Exteriörkommittén 090202 
 SSRK -  Påminnelse om ansökningstiden A-prov 2010 
 SKK -   Ändrad tid för HUND 2010 
 SKK -   Kompletteringar till Remiss ang harmonisering utställningsbestämmelser 
 SSRK -  Protokollsutdrag ang skrivelse från GR rörande röntgengruppen på SKK 
 SSRK -  Protokollsutdrag - påminnelse om svar avelsansvarige beteende i egen avel 
 Mail -  Från medlem med fråga om klubbmästerskapet 2009 
 SKK -  Nytt championat från FCI 
 SKK -  Personer icke hänvisning/åter hänvisning 
 GKR Skåne/Blekinge - Förslag på ändringar i GRK:s verksamhetsplan för 2009 
Mail - Från medlem ang utgivningsplan för GRK:s medlemstidning Golden Nytt, med 

speciell fokus på Årstidningen 
GRK Skåne/Blekinge - Efterfrågan om redovisning på fullmäktige om de 

forskningsresultat som hittills nåtts avseende PRA. 
SSRK -  Justerat HS protokoll 
SKK - Protokollsutdrag ändring av SKK:s Avelspolicy 
 

§ 148 UTGÅENDE SKRIVELSER 
 
 Brevsvar till medlem ang Breeders Crown 
 Brevsvar till Hundsport Special 
 Nyhetsbrev till GRK:s sektioner 
 Brev till uppfödarna ang annonser till Stamtavleboken 
 Svar till GRK Skåne/Blekinge ang ordningsfråga inför årsmötet 
 Brev till uppfödarna ang Årstidningen 
 Svar till medlem ang Klubbmästerskapet 2009 
 Svar till SSRK:s HS ang avelsansvariges beteende i egen avel 
 Brev till uppfödare om inställd utgivning av Stamtavleboken 2009  
 Ansökan till SSRK om att arrangera A-prov, Klubbmästerskap och särskilda B-prov 
 Brev till annonsörer om inställd utgivning av Stamtavlebok 2008 
 
§ 149 ÖVRIGA FRÅGOR 
 Inga övriga frågor har anmälts 
 
§ 150 MÖTETS AVSLUTANDE 
 Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat 
 
 
 
 
 
 

Annika Sahl-Kadar 
Sekreterare 

 

Owe Rindstrand 
Ordförande 

 

Lotta Lindeberg 
Justerare 
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