PROTOKOLL FÖRT VID GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS STYRELSEMÖTE
2009-04-18--19 på Scandic Hotel, Upplands Väsby
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Närvarande:

Owe Rindstrand
Göran Langheimer
Björn Ekedahl
Lotta Fornås

Jeanet Johansson
Anita Ohlson

Lotta Lindeberg § 19-23, 25-26, 28-29, 31-36
Gun-Britt Klingvall § 24, 27, 30, 37-41
Suppleant:

Lotta Lindeberg § 24, 27, 30, 37-41
Ingrid Grundström
Anmält förhinder:

Gun-Britt Klingvall § 19-23, 25-26, 28-29, 31-36
Adjungerad:
Annika Sahl-Kadar, sekreterare

§ 19 Mötets öppnande

Owe hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§ 20 Fastställande av dagordning
Föreliggande dagordning gicks igenom och godkändes
§ 21 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Göran.
§ 22 Godkännande av föregående protokoll
Efter tillägg ”att styrelsen beslutat att nästkommande möte skall börja på fredag kväll för att gå igenom
rutiner och lära känna varandra, detta för att kunna spara in på ett styrelsemöte” godkändes
protokollet och lades till handlingarna.
§ 23 Ordföranden informerar

Uppdrag från Fullmäktige

Styrelsen fick av fullmäktige uppdraget att se över möjligheten för utgivning av årssammanställningen i

en mer attraktiv form. Förslag har kommit in från medlemmar. En konsekvensutredning behöver göras
vad de olika förslagen kommer att innebära konkret.

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

Beslut: Att tillsätta en kommitté med uppdrag att ta fram ett förslag till januarimötet. Detta skall följas
upp på nästa möte. Anita utser kommittén. Styrelsen representeras av Göran.

Arkiv

Klubbens handlingar bör arkiveras på ett betryggande sätt för framtiden. Inger Karlsson har tidigare
haft kontakt med Landsarkivet i Uppsala om möjligheten att förvara våra originalhandlingar där.
Styrelsen kommer då att ha tillgång till arkivet. SKK har riktlinjer för vad som skall arkiveras.
Beslut: Göran tar kontakt med Inger K samt öppnar ett arkiv. Sekreteraren är arkivansvarig. Alla tittar
igenom sina områden beträffande vad som finns som bör förvaras där. Owe kontaktar alla gamla
ordförande om de har några originalhandlingar kvar. Lotta L tar på sig att scanna in alla gamla
originaldokument så vi kan spara dem digitalt.

Agria

Owe har varit i kontakt med vår kontaktperson Monica Dreijer. Vi kan använda pengarna vi fått till

uppfödarkonferensen 2009 till nästa år istället. Avtal skall skrivas för Klubbmästerskapet med lika
villkor som de vi har för Goldenspecialen och Club Show.
Beslut: I styrgruppen för Agria ingår Monica Dreijer från Agria samt Owe och Göran från styrelsen. Owe
meddelar Monica.

SSRK:s fullmäktige

Det har inte kommit några handlingar ännu, så delegaterna måste få delegation att besluta i frågorna.

Om det är någon speciell fråga som kommer upp får vi ha ett telefonmöte. Huvudfrågan kommer att bli
Ett medlemskap. Finns förslag på att på fullmäktige inte rösta ja eller nej, några punkter måste jobbas
mer med, bl a att inte höja avgiften för mycket, inte ge ut 8 tidningar samt några andra punkter. Vi

kommer inte att sänka förslaget, utan be om bättre underlag med bättre villkor. Spanielklubbarna vill
ta ställning till en delad klubb alternativt ett medlemskap till nästa fullmäktige.

GRK saknar en konsekvensanalys vad de olika förslagen innebär för klubben. Det finns idag inget
förslag till delning av SSRK. Vi borde arbeta fram ett förslag hur det skulle kunna se ut tillsammans

med de andra retrieverklubbarna. Vi tar upp frågan med de andra retrieverklubbarna vid fullmäktige.
Beslut: Till fullmäktigedelegater väljs Owe, Anita, Lotta F och Gun-Britt, suppleanter Björn och Inger
Karlsson, med delegation att besluta i de frågor som kommer att behandlas.

Funktionärsträff

Owe och labradorklubbens ordförande Maria Hansson redogjorde för SSRK:s funktionärsträff.

Klubbstrategi

Under hösten har Björn och Anita skrivit ihop en hel del av de kortsiktiga målen som framkommit

under deras resursinventering samt träffarna med funktionärer och ordföranden. Vi behöver få till en
skriftlig policy vad vår klubb är till för. Vilken vision har vi, hur når vi målsättningarna som står i

stadgan? Vad skall vi prioritera i år? Vilka vill vi i framtiden skall föda upp rasen samt äga den? Vad är
bäst för rasen? Klubbstyrelsen skall ägna sig åt de stora arrangemangen och ge sektionerna verktyg för
att aktivera den enskilda hundägaren. Vi måste behövas som klubb. Vem behöver oss? Det är viktigt
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med ett samarbete med andra klubbar. Kan det göra en stor skillnad om man gör det långsiktigt? Vi vill
att de medlemmar vi har är aktiva hundägare.

Beslut: Att jobba vidare på de problemområden som har framkommit kortsiktigt. Styrelsen arbetar
vidare med att ta fram ett Visionsdokument.

Närkesektionen

Sektionen har problem att få ihop en sektionsstyrelse. På nästa styrelsemöte skall det avgöras om de
kommer att fortleva eller inte.
Beslut: Anita deltar på deras nästa möte. Vi kommer att erbjuda Närke att skriva i GN med upprop till
medlemmarna i Närke att sluta upp i sektionsarbetet.

Samarbete i Norr

Idag finns ett påbörjat samarbete mellan retrieverklubbarna i Norr som initierades vid vårt
gemensamma ordförandemöte 2008.
§ 24 Ekonomi

Rapport

Fullmäktige gav styrelsen uppdrag att minska utgifterna så att budgeten visar ett plusresultat med 2%.
I förra budgeten fanns en inbyggd reserv som inte syntes på nedersta raden, den har nu synliggjorts.
Beslut: Att godkänna den reviderade budgeten.
Startsträckan för kassören har varit lite lång, mycket att sätta sig in i. Det har varit problem med
bokföringssystemet, som blev löst först idag (den 18/4). Kvartalsrapport kommer att skickas till
styrelsen nästa vecka.

Inköp av prylar och lagerhållning.

Göran föreslår att vi skall stoppa alla inköp av prylar, och att sektionerna själva får hålla eget lager.
Beslut: Att erbjuda sektionerna att köpa befintligt lager till reducerat pris. Göran återkommer med

förslag om vad som skall säljas och till vilket pris. Till nästa möte den 7 juni skall en ekonomisk
rapport fram till och med maj redovisas.
§ 25 Utbildning

Rapport
Nya uppfödarutbildningen

Finns fortfarande en fråga som skall arbetas om i genetikbiten innan den är klar. Björn skickar ut sitt
förslag till syftet med utbildningen till övriga för synpunkter. Avsnittet om Uppfödarens bidrag till
klubbens utveckling är inte klart, Gun-Britt får uppgift att skriva det.

Beslut: Hela materialet skall vara klart till oktobermötet. Gun-Britt ser till att texten om Uppfödarens
bidrag skrivs.
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Provledarutbildning

Det är viktigt att det erbjuds fler provledarutbildningar för att få fler inofficiella B-provsdomare, då den
utbildningen fordras för att gå vidare till domare. Kontakter har tidigare tagits med SSRK:s avdelning i
Bergslagen med ett positivt gensvar. Ingenting har dock hänt än.

Beslut: Björn gör förfrågan till närliggande sektioner vilka som har behov och är intresserade, även de
andra retrieverklubbarna och avdelningarna.

Funktionsbeskrivarutbildning

Behovet är stort ute i vissa sektioner. Björn undersöker möjligheten att skicka ut utbildare till dem.
Beslut: Björn kartlägger behovet av Funktionsbeskrivarutbildningar och inplanerar dem under våren.

DIP 1 och DIP 2

En del som gått DIP 1 är inte klara. Många som är klara vill ha DIP 2
Beslut: Björn kollar upp vilka som inte är klara med DIP 1. Björn tar fram budget för en DIP 2 2010.
Kollar med de andra retrieverklubbarna om de är intresserade av ett samarbete.

M1 o M2

Det finns behov ute i sektionerna att få funktionärer utbildade. Vi har gjort några försök att erbjuda

utbildningar, men inte många har deltagit. Det är bra att samarbeta med Svenska Brukshundklubben,
så utbildningarna kan arrangeras lokalt.
Beslut: Jeanet tar kontakt med Pia och kollar vad hon gjort tidigare.

Goldenlägret

Det har kommit in 31 anmälningar, vi kan ta emot max 35. Det saknas dummys. Dalarna har kvar 20
stycken från Goldenspecialen i fjol. Vi behöver även nya dummys till Goldenspecialen.
Beslut: Köpa in 50 dummys. Lotta F kontaktar säljare.

Retrieverungdom

Pia Andersson har kvar kontaktpersonsuppgiften. De har många anmälningar till sitt läger i maj.
Strategi behövs för att få in fler yngre i sektionernas styrelser och kommittéer.
§ 26 Jakt

Goldenspecialen

Förberedelserna flyter på enligt planerna. Lotta F föreslår att elitklassen på GS skall vara en uttagning
för ett nordiskt mästerskap, för att vi sedan kan ha ett mästerskap våren 2010. Lotta F har
kontaktuppgifter för Norge, Finland och Danmark.

Beslut: Lotta F och Lotta L jobbar vidare med frågan.
Beslut: Goldenspecialen skall enligt tidigare beslut vara i form av ett WT, klubbens C prov. Lotta F och
Björn kommer att representera styrelsen på plats.
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Klubbmästerskapet

Västmanland har gjort en egen hemsida för Klubbmästerskapet. Information skall snarast även ut på
GRK:s hemsida. Finns ingen ansökan till Klubbmästerskapet 2010.
Beslut: Lotta F kollar kostnader för tänkta priser till vinnarna. AU får fatta beslut om ev inköp. Lotta F
kommer att representera styrelsen på plats. Lotta F fortsätter söka arrangör till KM 2010.
§ 27 Hälsa

Rapport

Vi väntar svar från SKK:s röntgengrupp, och från Berit Wallin om RD. SAN-projektet är i slutskedet och
rapport väntas inom kort. Hälsoenkäten kommer förhoppningsvis vara klar till sommaren.

Det väntas även information från SLU angående PRA. Kommittén har inga förutsägbara stora utgifter
under året, om inte SLU/SKK kallar upp oss till möte.
§ 28 Mentalitet

Rapport

Jeanet har haft möte med Ingela för överlämnande. Hon kommer att skicka ut ett brev till alla

sektionerna för att efterhöra deras planer och behov. Vi behöver uppdatera en aktuell figurantlista. Det
behöver tas fram en checklista för MH-ansvariga i sektionerna. Omständigheter har gjort att vi behöver
ha en plan B när det gäller Lathunden. Kontakt har tagits med SKK i frågan för att få fler funktioner i
avelsdatan. En sektion har på sin hemsida presenterat MH sammanblandat med MT.
Beslut: Jeanet kontaktar berörd sektion och checkar även av alla andra sektionssidor så att

informationen om MH är rätt.
§ 29 Exteriör

Rapport

Ingrid har träffat Lillan för överlämnande. Ingrid planerar att ta kontakt med årets Club Show

arrangörer för en checkning att allt är under kontroll. Hon kommer att vara styrelsens representant på
plats. Royals stora tält måste bokas minst ett år i förväg, gäller GS och CS. Avtalet med Agria och Royal
Canin skall finnas i Styrelsehandboken. Lillan kommer att ta emot alla resultat från open showerna.
Labradorklubben vill ha en samordning av krav för vidareutbildning av exteriördomare.
Beslut: Ingrid kontaktar exteriöransvariga i övriga retrieverklubbar för att se om vi kan hitta en
gemensam linje för samordningen av kraven för vidareutbildning av exteriördomare.

Rosetterna

Sektionerna har hittills kunnat beställa rosetter för varje utställning/jaktprov.
Beslut: Sektionerna får lägga en beställning per år till exteriöransvarig. Exteriörkommittén gör sedan

beställningen för distribution till sektionerna en gång per år. Ingrid kontaktar Ingegärd.

Open Show domarkonferens 2011

Konferensen 2008 var mycket uppskattad. Det finns önskemål om att göra om den.
Beslut: Ingrid gör ett förslag på en Open showdomarkonferens 2011.
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§ 30 Ras/Avel

Ras

Agneta Cardell, Åsa Cederlund och Lotta Fornås kommer tillsammans med Gun-Britt, att bilda en form
av kommitté, som kommer att bolla med RAS-dokumentet som underlag. RAS skall vara lättförståligt,
lätt att ta till sig för uppfödarna.

Alla rapporterar senast 31 maj till G-B om vilka kortsiktiga mål inom respektive område som skall med
som underlag för uppfödarträffar. Ej mätbara mål skall inte finnas med.
Den 10 maj kommer det att skickas ut förslag på datum till sektionerna när de skall ha sina

uppfödarträffar om RAS. G-B tar hand om träffarna i södra Sverige och Lotta F i norra och kanske tar
de hand om Mälardalen tillsammans.
Frågeställningarna som ska tas upp på träffarna kommer att baseras på vad övriga ledamöter kommer

in med samt vad G-B tidigare fått in under senaste året. Det kommer att finnas en ram som de har med
sig när de åker ut, som kommer att presenteras för alla i styrelsen innan.
Vore bra att försöka få med de uppfödare som har lång erfarenhet.
Beslut: Gun-Britt kontaktar SSRK om deras bidrag kan användas till det nya konceptet.
§ 31 Information

Stamtavleboken 2010

Det finns en idé att vi skall presentera minst två förslag till fullmäktige. Vi kommer att titta på andra
klubbars stamtavleböcker, bl a taxklubbens och labradorklubbens.
Beslut: Anita kommer med förslag till mötet i oktober.
§ 32 PR

Rapport

Lotta L håller på att ta fram ett åtgärdsprogram för att marknadsföra den egna rasen externt och

internt. Vi skall bli mycket bättre på att synas i allmänna publikationer med våra stora arrangemang typ
Klubbmästerskap, Goldenspecialen etc. Viktigt att använda det material som finns framtaget om vad
man skall ha med sig och säga när man informerar externt. Vi skall ha en logga som vi kan använda
oss av när vi korresponderar med andra. Kan vi få med vår logga på Royal Canins nya
informationsbroschyr när de gör ett nytryck?

Idé finns på att det skall finnas en medlemsansvarig i varje sektion, vilket togs upp på
sektionsdagarna.

Lotta L och Lotta Carping jobbar vidare med medlemsvärvningsplanen.
Det skall vara lätt att hitta hur man blir medlem och lätt att anmäla sig, även att betala. Lotta har gjort
en offertförfrågan på en sådan tjänst.
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Beslut: Lotta L samordnar vad vi har för infomaterial som vi kan sprida på djursjukhus, t ex överex av
almanackan och Golden Nytt.
§ 33 Webben

Rutiner för hemsidan

Alla måste hålla koll på ”sina” sidor så att det inte ligger kvar gammalt material som skall tas bort.

Ny webbmaster

Styrelsen diskuterade behovet av en ny webbmaster. I och med nuvarande tekniskt upplägg som gör
att fler personer själva kan ändra på hemsidan upplevs för närvarande inget behov av webbmaster.
Björn tar ansvar för utbildningsfliken.
Beslut: Att tillsvidare avvakta med att tillsätta ny webbmaster.

Online-formulär

Vi har haft det under flera år i klubben, men tyvärr har det inte fungerat så bra på sista tiden,
anmälningar har försvunnit. Lotta L har gjort en ny onlineanmälan till några sektioner. Formuläret kan
beställas av Anita.

Utvärdering av hemsidan

Nya hemsidan har inneburit stora besparingar bl a pga att webbhotellet är mycket billigare, en

beräknad besparing i år jämfört med i fjol på ca 20.000:-. Under nästa år kan vi troligen ta bort
länkavgiften.
Beslut: Vår ambition är att vi skall slopa länkavgiften från 1 juli 2010.
§ 34 Golden Nytt

Rapport

Alla skall skriva något under sin rubrik i GN i varje nummer.

Redaktörsavtal

Är löpande om det inte sägs upp den 1 juli.
Beslut: Att uppdra till Göran och Owe att se över avtalet.
§ 35 Sektionerna

Utvärdering sektionsdagarna

Mycket positiv utvärdering genomgående. Negativt att vi inte fick till någon frågestund första dagen
som tänkt var.

Sektionernas resurspersoner i klubbstyrelsen

Styrelsen diskuterar möjligheten att varje styrelseledamot har en sektion som man håller kontakt med
och kan förmedla deras eventuella frågor till styrelsen.
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Beslut: Att fördela sektionerna enligt följande
Anita:

Ingrid:

Lotta F:
Lotta L:
Owe:

Björn:

Östergötland/Södermanland – Närke

Norrbotten – Västerbotten

Ångermanland, Jämtland/Härjedalen
Göteborg – Skåne

Småland

Skaraborg – Värmland

Jeanet:

Uppland

Göran:

Dalarna - Västmanland

Annika:

Stockholm/Gotland

Gun-Britt: Halland

§ 36 Fullmäktige

Utvärdering

Fullmäktiges ordförande Bo Edoff har uttryckt att han var väldigt nöjd med både mötet och protokollet.
Beslut: Att i våra handlingar framöver kalla vårt fullmäktige för Goldenfullmäktige.
§ 37 Inkomna skrivelser

SSRK

Avelskonferens november 2009
Protokollsutdrag §22 från Avelskommitténs möte 090227
RAS-arbetet

Protokoll - Retrieverjaktkommittén 090306-07
Protokoll - Avelskommittén 090227

Protokoll - Exteriörkommittén 090329
Protokoll - Utbildningskommittén 090324

SKK

Inbjudan till seminarium för utställningsansvarig
Valphänvisning

Inbjudan till Valpinstruktörskurs

Övriga

Mail från Anne Nerell ang Stenbury Trophy
Tollarklubben ang tidningsutbyte

Mail från GRK Östergötland/Södermanland ang uppfödarträffar
Mail från Lotta Carping ang medlemsservice

Sveriges Hundungdom - inbjudan till tävlingsledarutbildning för Freestyle

Ågrenhuset - erbjudande om kostnadseffektiva lösningar vid framställning av trycksaker etc
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§ 38 Utgående skrivelser

SSRK- svar på remiss ang utställningsbestämmelser
GRK Östergötland/Södermanland - svar ang uppfödarträff
§ 39 Bevakningslistan

Gicks igenom och uppdaterades.
Beslut: Att inte fortsätta med förslaget att ha en test på hemsidan om ”Golden är en ras för mig”.
§ 40 Övriga frågor

Brev angående förändrad hantering av vandringspriser
Beslut: Owe svarar brevskrivaren.

SKK:s Valphänvisning

SKK vill ha texter från oss om vår ras för information på deras valphänvisning. Vi skall beskriva golden
som ”möjligheternas ras” som finns nedskrivet sedan tidigare.
Beslut: Lotta L tar fram ett förslag som mailas ut till övriga ledamöter för synpunkter.

Avelskonferens

Inbjudan från SSRK till Avelskonferens
Beslut: Gun-Britt deltar på söndagen.

§ 41 Mötets avslutande
Ordförande tackar alla för helgens möte och förklarar mötet avslutat

____________________________

____________________________

____________________________

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Annika Sahl-Kadar
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Owe Rindstrand

Göran Langheimer

