PROTOKOLL FÖRT VID GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS STYRELSEMÖTE
2009-06-07 telefon. kl 18.00-21.30

Sida

1 av 7

Beslutande:

Owe Rindstrand
Göran Langheimer
Lotta Fornås

Anita Ohlson

Lotta Lindeberg
Björn Ekedahl

Janet Johansson
Suppleant:
Ingrid Grundström
Adjungerad:

Annika Sahl-Kadar

§ 65

MÖTET ÖPPNAS

§ 66

VAL AV JUSTERARE

Owe hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Göran L
§ 67

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§ 68

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Dagordningen godkändes

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna
§ 69

ORDFÖRANDE

Skånesektionen

Har tackat ja till en träff med representanter för klubbstyrelsen. SSRK:s styrelse kommer
att representeras av ordförande Sverker Haraldsson. Aktuell dokumentation skall
skickas till samtliga deltagare. Annika sammanställer och skickar ut.

Rapport från möte med ansvarig för medlemsservice

Owe rapporterar från sitt möte med ansvarig för medlemsservice som avsagt sig sitt
uppdrag.

Adjungerad sekreterare

Diskuterades den ersättning för förlorad arbetsförtjänst, som sekreteraren erhållit de
senaste två verksamhetsåren.

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

Beslut: Om sekreteraren inte kan närvara vid något styrelsemöte under detta

verksamhetsår utan att vidkännas löneavdrag, får någon annan i styrelsen skriva
protokollet den gången. Anita redogör för ovanstående i nyhetsbrevet till sektionerna.

Backup

Diskuterades om det behövs finnas en backup om t.ex. någon funktionär plötsligt
slutar, alt. att man måste kunna ta semester. Borde det kanske vara två personer som är
insatta, så att någon alltid kan sköta uppgifterna?

Beslut: För de som har ansvaret för Golden Nytt, ekonomi, valphänvisning, hemsida och
medlemsservice bör det finnas backup. Var och en ser över sitt ansvarsområde och
planerar hur backupen skulle kunna se ut. Tas upp igen nästa möte.

Utförsäljning av klubbens prylar

Avsikten är att avveckla klubbens lager av prylar, dels för att minska klubbens bundna

kapital, men även för att spara in på hyreskostnaden för lagerhållning. Lillan har enligt
uppgift inte så mycket kvar i lagret.
Beslut: Ingrid kollar med Lillan vad hon har kvar. Ingrid författar erbjudande till
sektionerna om att köpa till reducerat pris. Anita skickar ut till sektionerna.

Tackgåvor

Lotta L har köpt in tackgåvor till de som nu avsagt sig sina uppdrag.
Beslut: Owe skriver tackkort till dem. Lotta L ombesörjer det praktiska.
Redaktionskommittén ombedes att skriva artikel om dem i GN.

Regionala ordförandemöten

Vi kommer inte att ha råd med ett ordförandemöte under året. Diskuterades
möjligheten om regionerna kan samlas, så skulle vi kunna skicka en/två

styrelserepresentant/er att sätta sig ner vid en rundabordskonferens för att ta upp vad
sektionerna tycker och tänker, hur de vill att styrelsen skall jobba.
Beslut: Alla tar kontakt med sina kontaktlän och erbjuder möjligheten till regional träff.

Representation på officiella arrangemang under detta år

I rådande ekonomiska läge diskuterade styrelsen om det är möjligt att inte ha fysisk

representation på plats, trots att det är styrelsen som har det officiella ansvaret?
Beslut: De som skall närvara på dessa arrangemang gör en riskanalys och avgör om det

kan vara möjligt att delegera till annan som finns på plats och ändå ha full kontroll.

Publicering av protokollen

Vi har varit måna om att så fort som möjligt lägga ut styrelseprotokollen på webben

efter styrelsemötet, vilket tyvärr ibland inneburit att någon som varit berörd av beslut
inte har hunnit bli informerad innan.

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

Beslut: När justeraren, sekreteraren och ordföranden godkänt protokollet och

ordföranden har skrivit under och skickat det vidare, skall resten av styrelsen få det
tillsänt sig. Först en vecka därefter skall protokollet publiceras på webben, så att tid
finns för att informera eventuellt berörda.
§ 70

EKONOMI

Rapport

Den ekonomiska sammanställning som förelades styrelsen inför mötet räcker inte som
underlag för att kunna fatta ekonomiska beslut. Vi behöver en resultatrapport inklusive
budget. Idag har vi 4853 betalande medlemmar.

Beslut: Göran kontaktar Inger Karlsson för hjälp att få fram en resultatrapport. Nytt
ekonomiskt möte den 24 juni kl 19.00 per telefon.
Under rådande ekonomiska situation måste vi göra ett åtgärdsprogram för hur vi totalt
skall kunna minska våra kostnader. Vi har hittills sparat in kostnaderna för ett
styrelsemöte, genom att vi idag har ett telefonmöte.
Beslut: Vi tar inga ekonomiska beslut idag. Vi ser över alla utgifter för att sedan kunna

se om vi kan minska dem på något sätt.
§ 71

JAKT

Rapport

Det finns ingen sektion som har anmält intresse för att arrangera KM 2010. Flera i

klubbstyrelsen har kontaktat och ska kontakta olika sektioner och förhoppningsvis är
det då någon som tar på sig detta.

KM 2009

SSRK har missat att lägga in annonsen i Apportören. De har som kompensation lagt in
annonsen på sin hemsida.

A-provet

Inte klart med datum ännu. Lotta F jobbar vidare med det.

Nordiska Mästerskapet

Lotta F har kontaktat några domare som är intresserade. Kommittén jobbar vidare med
planeringen.
§ 72

EXTERIÖR

Rapport

Diskuterades två ansökningar från exteriördomare som vill utvidga sin behörighet till att
döma Golden retriever.
Beslut: Att tillstyrka den ena och avslå den andra med svaret att det behövs namngivna

referenser.

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

Rosetter

Ingegerd har tidigare aviserat att hon inte längre vill ha hand om rosetterna. Styrelsen

har vid sitt förra möte beslutat att klubben inte längre kommer att ha lager av rosetter.
Detta innebär också att klubben sparar in den hyreskostnaden. Ingegerd är informerad
om att från 2010 slipper hon hanteringen av rosetterna.

Utställningsresultat

Önskemål finns från exteriörkommittén när det gäller publicering av de officiella
utställningsresultaten.

Beslut: Exteriörkommittén kommer överens om publiceringen och ansvarar själva för att
informationen sammanställs korrekt.
§ 73

UTBILDNING

Goldenlägret

Det är 34 anmälningar, och planeringen flyter på.

Funktionsbeskrivningsutbildning

Det kommer att arrangeras en funktionsbeskrivning i södra Sverige. Riktigt stort
intresse. Det blir 4 kastare, 5 testledare och 4 beskrivare som kommer att utbildas.
Utbildare blir Ulla Görel-Appelqvist och Sofia Bäcklund.

Provledarutbildning

Flera sektioner har visat intresse. Björn kollar med SSRK om möjligheten att samordna
en utbildning i Göteborg/Skaraborg området.

SKK konferens för utbildningsansvarig

Björn har fått en inbjudan till SKK konferens. Styrelsen tycker det är angeläget att han
går då det är viktig information samt bra tillfälle att knyta kontakter.
Beslut: Att ta upp punkten till beslut den 24 juni, då vi vet hur det ekonomiska läget är.
§ 74

AVEL

Uppdatering av RAS

Den tilltänkta personen tackade nej till att ta ansvar för uppdateringen av RAS.
Owe har fått förslag på ytterligare person.
Beslut: Owe tillfrågar föreslagen person.
§ 75

HÄLSA

SAN

Det har blivit möjligt att blodtesta för SAN. Om provet visar clear kan man få
valphänvisning, enligt SKK:s grundregler.

Beslut: Owe lägger ut text på hemsidan.

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

SAN fall

På valpförmedlingen fanns en kull med en tik som är i rakt nedstigande led efter
Country Boy`s Golden Kay.

Detta är inte förenligt med SKK:s grundregler varför kullen är borttagen. Två brev har
inkommit angående detta.
Beslut: Lotta L och Owe skriver svarsbrev.

prcd-PRA

Brev har inkommit med synpunkter om innehållet på hemsidan angående prcd-PRA.
Aktuell text har legat på hemsidan sedan ca ½ år och beskriver vilka åtgärder styrelsen
och Hälsakommittén vidtagit i fråga om prcd-PRA.

Beslut: Owe ber textförfattaren att svara brevskrivaren.
§ 76

PR

Valphänvisningen

Lotta L tar emot alla hänvisningar och omplaceringar och lägger ut dem på hemsidan.
Det flyter på bra. Lotta L åker på semester den 21 juni och blir borta en vecka.
Information om detta läggs ut på hemsidan under valphänvisningen.
Vi har tagit till oss kritiken angående tvånget av publiceringen av fördelningen av valpar
i kullen. Det som är viktigt att vi vet är att vi hänvisar till en valpkull som faktiskt finns.

Fördelningen behöver inte redovisas utan det räcker med totala antalet valpar. En vecka
efter utsatt valpningsdatum skickas en påminnelse och om vi inte får in uppgifter om att
kullen har fötts så hänvisas inte kullen längre.

Beslut: Lägger ut info om Lottas frånvaro på hemsidan samt skriver autosvar på mailen.
Lotta L ändrar texten på hemsidan om anmälan av antalet valpar.

Medlemsservice

Anita har tittat på ett verktyg som underlättar hanteringen. Anita har haft kontakt med
Labbeklubben angående deras webbaserade system. Vid en första analys ser det ut som
att det på sikt skulle bli betydligt billigare hantering än vi haft hittills, främst beroende
på om vi kan få till en mailbaserad avisering.
Beslut: Bordlägga frågan till nästa möte.
§ 77

INFORMATION

Rapport

Beslut: Bordläggs till nästa möte

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

§ 78

GOLDEN NYTT

Rapport
Tryck o hanteringskostnader
Beslut: Bordläggs till nästa möte

§ 79

WEBBEN

Retriever ungas hemsida
Beslut: Bordläggs till nästa möte

§ 80

MENTALITET

Rapport

Beslut: Bordläggs till nästa möte
§ 80

INKOMMANDE SKRIVELSER
SKK

Anvisningar ang antal hundar

Inbjudan till avelsrådskurs
Svar från röntgengrupp

Pressmeddelande sunda och friska hundar
Utvärdering av genetiskt hälsoprogram
Ny domarlista 2009
Anvisningar SRD

Att arbeta i läns eller specialklubbar
Uppfödarutbildning

Mall för utvärdering av RAS
Auktoriserade exteriördomare
SSRK

Personer uteslutna ur SKK organisationen
Personer med icke hänvisning o återhänvisning
Personer som ej får bli medlemmar
Justerat protokoll HS möte 090428
Ansökan om utökat rasregister
Nya jaktprovsdomare

Justerat protokoll HS möte 090403-04
Justerat protokoll Exteriörkommittén 090329

Justerat protokoll Retriever jakt kommittén 090306-07
Justerat protokoll Avelskommittén 090227

Justerat protokoll Utbildningskommittén 090324
Ansökan om utökat rasregister

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

Övriga
GRK Stockholm/Gotland - Beslut om att återbetala erhållet medlemsbidrag
Medlem - Angående reklamblad från Royal Canin

Medlem - Problem att hitta funktionsbeskrivning att bevista för deltagare i uppfödarutb.

GRK Skåne/Blekinge - Angående tidpunkt för publicering av styrelseprotokoll
GRK Skåne/Blekinge - Svar på inbjudan till träff från klubbstyrelsen

GRK Skåne/Blekinge - Svar på ny inbjudan till träff från klubbstyrelsen
GRK Skåne/Blekinge - Svar på inbjudan

Medlemansvarig - Avsäger sig sitt uppdrag
Valphänvisare - Avsäger sig sitt uppdrag
Valphänvisare - Avsäger sig sitt uppdrag
Medlemsansvarig - Brev

Privatperson - Frågor om rasens svagheter

Medlem - Efterlyser optigentestad hund på den svenska listan
Medlem - Synpunkter på prcd-PRA texten på hemsidan
GRK Skåne/Blekinge - Frågor ang fullmäktigeval
Patientföreningen Hundartros - Femårsjubileum

Medlem - Saknar information

Uppfödare - Angående parning av tik på SAN-linjer
Uppfödare - Angående bristande kontroll vid parning
§ 81

UTGÅENDE SKRIVELSER

Tackbrev till GRK Stockholm/Gotland för återbetald medlemsbidrag

Svar till GRK Skåne/Blekinge ang tidpunkt för publicering av styrelseprotokoll
Ny inbjudan till träff till GRK Skåne/Blekinge
Svar till medlemsansvarig
Nyhetsbrev

Svar till privatperson om rasens svagheter
Svar till medlem på frågan om saknad optigentestad hund på svenska listan
Brev till GRK Skåne/Blekinge om tid för träff.

§ 82

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor

§ 83

MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.

___________________________

____________________________

____________________________

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Annika Sahl-Kadar

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

Owe Rindstrand

Göran Langheimer

