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Sida 
1 av 8 

Beslutande: 
Owe Rindstrand 
Björn Ekedahl  
Ingrid Grundström 
Janet Johansson 
Lotta Lindeberg  
Anita Ohlson 
 
Anmält förhinder: 
Lotta Fornås 
 
Adjungerad: 
Inger Karlsson §121 
Annika Sahl-Kadar sekr 
 

 
§ 116 MÖTET ÖPPNAS 
 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 117 VAL AV JUSTERARE  
 
Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Ingrid Grundström. 
 
§ 118 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
 
Dagordningen fastställdes. 
  
§ 119 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 
Föregående protokoll godkändes. 
 
§ 120 ORDFÖRANDE  
 
Rapport 
Ett medlemskap 
Owe har varit på ett möte med de utsedda representanterna från SSRK och rasklubbarna. Fyra personer 
deltog, dock ingen från spanielsidan. Det var ett mycket konstruktivt och bra möte. Nytt möte planerat 
till 13-14 november, först därefter kommer mer information. 
 
AU-beslut 
Under perioden har AU fattat följande beslut: 
Att köpa in blommor till två begravningar. 
Att köpa in en mobiltelefon att använda för telefonsvar för medlemsservice, valphänvisning och allmän 
information. 

............   ............  



Att fram till styrelsemötet förskottsbetala underskottet till kommittén för Goldenspecialen. 
 
Beslut: 
Underskottet för GS blev 11.000 kr, vilket klubbstyrelsen står för. Redovisning för 2009 och budget 
2010 vill styrelsen ha senast i december. 
  
Statuter Agriastipendiet 
Monica Dreijer från Agria har tillsammans med GRK formulerat statuterna för stipendiet. 
Stipendiet skall tilldelas: En eller flera personer som på ett förtjänstfullt sätt inom GRK verkat för att 
utveckla och synliggöra vår ras inom området jakt/funktion.  
Stipendiet skall delas ut varje år på GRK:s fullmäktige. Priset är på 3000:- kr 
Styrgrupp för Agrias Handlingsplan är Björn, Owe och Monica Dreijer.  
Handlingsplanen för 2010 är påbörjad. 
 
Arkivet 
Vi har skrivit kontrakt med Riksarkivet för livstidsförvaring av GN, protokoll, årsmöteshandlingar, 
broschyrer, inkommande och utgående skrivelser. Innehållsförteckningen kommer så småningom 
finnas tillgänglig för medlemmarna på Internet. Vill man se själva dokumenten får man dock gå till 
Riksarkivet i Täby. Kostnaden för förvaringen är 5.000 kr, engångsbelopp, inklusive att de 
katalogiserar samt lägger ut innehållsförteckningen på Internet. Om vi behöver utöka hyllmetrarna 
kostar det ytterligare 1000 kr/meter, en engångskostnad. Detta innebär en stor besparing för klubben. 

 
Vi kan konstatera att det fattas en hel del originalprotokoll från åren 1986-1998, samt även enstaka 
från senare tid. Om någon vet var dessa kan finnas någonstans, är styrelsen tacksam att höra av 
vederbörande. 

 
Beslut: 
I och med att vi skrivit kontrakt med Riksarkivet utgår tidigare beslut om att skanna in gamla 
dokument. 

 
Motioner 
Det har kommit in fyra motioner till 2010 års fullmäktige. 
Motion 1 från Linda Hofflin om Införande av ett konkret uppföljnings-/utvärderingsystem. 
Motion 2 från Skåne-/Blekingesektionen om Ändring i Sektionshandboken avseende domare på GRK:s 
Open Show. 
Motion 3 från Västmanlandsektionen om Utgivningsplan för Golden Nytt. 
Motion 4 från Lise Langseth om Championatregler för hanhundar. 
 
Beslut: 
Björn formulerar svar på motion 1, Ingrid motion 2, Anita motion 3, och Owe motion 4. 
  
Halvårsgenomgång av verksamhetsplanen 
Nu är det halvtid och var och en tittar igenom sin del av verksamhetsplanen. 

 
Klubbens utmärkelser 
Skall informeras om i GN och läggas ut på hemsidan. 
 
§ 121 EKONOMI 
 
Rapport 
Inger Karlsson lämnar en ekonomisk rapport. Resultatet för dagen ligger på +143.000 kr i utgående 
balans. Fler förnyar sitt medlemskap i förhållande till förra året, vilket gör att vi ligger +20.000 kr i 
budget på medlemsavgifter. Vi kommer att behöva göra avskrivningar av lagret som har avvecklats.  
 

............   ............  



Beslut: Att avsluta klubbens utländska konton. Att skänka bort exemplar av den senaste 
stamtavleboken på sektionsdagarna. Att godkänna den ekonomiska rapporten. 

 
Avtal tryckeri 
Det är dags att begära in offert från tryckeri av GN för 2010.  

 
Beslut: Inger och Björn skickar förfrågan till några olika tryckerier. Att inte låsa upp oss på visst 
sidantal utan att det kan gälla 64, 72 alt. 80 sidor. Björn kollar det gällande avtalet med redaktören. 

 
§ 122 JAKT 
 
Rapport 
A-provet är genomfört med mycket positiva förtecken. Vårt renommé i jaktvärlden är gott. Det var 
dock bara fyra golden anmälda. Vi måste jobba på att uppmuntra fler att starta.  
Ingen sektion har tagit på sig ansvaret för KM 2010. 
Ett företag har erbjudit sig att sponsra Nordiska Mästerskapet. Lotta F jobbar vidare med upplägget. 
 
§ 123 EXTERIÖR 
 
Rapport 
Tre exteriördomare har tackat ja till att döma på Goldenspecialen 2010.  

 
Domarna för 2010 års Open Shower är nästan klara, bara två sektioner saknas. Förväntas vara klart att 
presenteras i nästa GN. 

 
På hemsidan finns nu en länk till en planeringskalender där alla utställningar finns inlagda.  

 
Ersättning till certifierad utställningsarrangör för Club Show 
Vem står för kostnaderna för den som finns med på plats, om den inte kommer från den egna 
sektionen? 

 
Beslut: 
Att arrangören själv får ansvara för det. 

 
Domaransökningar 
Ewa Widstrand har ansökt. 

 
Beslut: 
Avslag pga. otillräckliga referenser. 
 
§ 124 UTBILDNING 
 
Rapport 
Goldenlägret genomförs andra helgen i juli och KM tredje helgen i juli 2010. Ingela Stake och Lena 
Ingmarsdotter tar ansvar för Goldenlägret 2010. Björn fortsätter leta lämplig plats och tar tacksamt 
emot förslag. 

 
Certifieringsutbildning inplaneras vintern 2010/11 i samverkan med övriga retrieverklubbar. Björn 
jobbar vidare med en budget.  

 
SSRK håller på att revidera instruktörsutbildningen.  

 
Uppfödarutbildningen bör göras mer gedigen. Björn fortsätter revideringen. 

 

............   ............  



Klubbens utbildningar kommer att ligga beskrivna på hemsidan. Under kommande utbildningar 
kommer att skrivas vad som är på gång, kostnad etc., så att sektionerna får möjlighet att budgetera. 

 
§ 125 PR 
 
Rapport 
Lotta L har fått epost om filmpremiär av Walt Disneyfilmer med inbjudan att vara med på filmpremiär. 
Stockholmssektionen ställer upp med hundar. Vi får filmer till priser.  

 
Agria och Royal Canin 
När man klickar på deras loggor skall man komma till en ”mellan sida”, där det skall framgå vad vårt 
samarbete går ut på. På den sidan skall man sedan kunna klicka vidare på deras logga och hamna på 
respektives hemsida. 

 
Beslut: 
Lotta L och Anita jobbar vidare med texten. 

  
Hund 2009 Älvsjömässan 
Stockholmssektionen svarar för bemanningen.  

 
Beslut: 
Anita skickar försäljningsprylar, Lotta skickar upp skriftligt material som skall säljas samt gratis 
informationsmaterial. 

 
Valphänvisning 
Hittills i år har vi förmedlat 107 kullar och 38 omplaceringar. 50% av det totala antalet födda kullar har 
förmedlats via vår valpförmedling. Antalet födda kullar har minskat med ca. 5 kullar per månad. År 
2008 föddes 313 kullar av 309 tikar och 171 hanar. Hittills i år har det fötts 218 kullar av 218 tikar och 
148 hanar. 

 
Är det ett problem med utlandsägda hundar, där vi inte har koll på röntgenresultat, statistik etc.? 

 
Beslut: 
Att ta upp frågan på avelskonferensen.  

 
Hänvisningstelefon 
För att slippa att ständigt behöva ändra i vår informationsfolder, när funktionärer slutar, har vi 
införskaffat en mobiltelefon att användas som mobilsvar, där hänvisning finns inläst. Detta 
telefonnummer kommer nu att finnas i våra broschyrer istället för olika funktionärers namn och 
nummer. Telefonnumret är 0730-614710 
 
Rasfoldern 
Ny rasfolder har gjorts och tryckts upp i 1000 ex. 
 
Almanackan 
Är under tryckning och kommer nästa vecka, 500 ex. Styrelsen diskuterar möjligheten att till nästa års 
almanacka göra en fototävling för att få bra bilder. 
 
Beslut: 
Att erbjuda almanackorna till sektionerna till rabatterat pris. Alla går igenom vilka som skall få en 
almanacka som gåva, och skickar uppgifterna till Anita och Lotta L. Att utlysa en fototävling i vår, läggs 
på bevakningslistan 
 

............   ............  



Raskompendiet 
Kjell Svensson, Li-Maria Carlson och Helena Hellström har skapat ett nytt raskompendium med hjälp av 
det som togs fram till exteriördomarkonferensen 2005. 

 
Beslut: 
Att ge Lillan och Helena H klartecken att göra ändringarna enligt Kjell Svenssons anvisningar, korrektur 
senast 15 november, till tryck 1 december. Kommer att kunna säljas för ca 80 kr. 

 
Julkort 
Lotta L har tagit fram julkort och tryckt upp 100 st. 
 
Rollups 
Finns i Jämtland nu och som får förvara dem till nästa sektion skall ha dem. Tyvärr är det fel 
webbadress på dem. Diskuterades om det är möjligt att ändra på den befintliga. 

 
Beslut: 
Att det är till PR-ansvarig man gör beställning av rollupsen. Lotta kollar vad det kostar att göra nya. 
 
Avstämning med Gunnar Petterson om GRK-dokument 
Han har mycket material sparat från Goldenklubben under åren 1973-1986. 

 
Beslut: 
Lotta hämtar materialet hos honom 

 
§ 126 AVEL 
 
RAS-uppföljningskonferensen 
Styrelsen diskuterar vilka programpunkter som eventuellt kan tas upp, t.ex. hur modern forskning går 
till med föreläsare från SLU, Valphänvisningen som styrmedel - diskussion. 
  
Beslut: 
Att konferensen skall hållas på Ånnaboda, Örebro, den 16-17 oktober 2010. Att utse en kommitté 
snarast som ansvarar för innehållet i konferensen. Janet är styrelsens representant i kommittén. Anita 
ansvarar för det praktiska arrangemanget. 
  
Remiss RAS 
Kjell Svensson har inkommit med en tidplan för revideringen av RAS. Remissen skall komma ut den 1 
december till alla sektionerna. Kommer också att finnas på hemsidan. Alla sektioner uppmanas hålla en 
uppfödarträff för att diskutera materialet fram till 1 mars, då remisstiden går ut. Vid Goldenfullmäktige 
hålls ett seminarium där remissvaren presenteras och diskuteras. Under perioden april-augusti bereder 
den nya RAS-ansvariga i styrelsen ett preliminärt förslag till reviderat RAS utifrån de remissvar som 
inkommit. I oktober hålls en central RAS-konferens där styrelsens preliminära förslag till RAS, och hur 
det ska presenteras för att bli användarvänligt, skall diskuteras. Senhösten 2010 skall RAS-förslaget 
revideras utifrån de synpunkter som framkommit på RAS-konferensen. Januari 2011 presenteras 
styrelsens slutliga förslag till reviderat RAS. Förslaget beslutas på Goldenfullmäktige 2011, varefter det 
reviderade RAS-dokumentet skickas in till SSRK/SKK för fastställande. 
 
Beslut: 
Att fastställa den föreslagna tidplanen. 
 
Owe, Anita och Janet har gått igenom Kjells remiss och skrivit kommentarer. Övriga ledamöter måste 
också gå igenom den och lämna sina synpunkter. 
 
 

............   ............  



 
Beslut: 
Att alla läser igenom remissen och lämnar sina synpunkter inom två veckor till Owe.  
 
 
§ 127 HÄLSA 
 
Rapport 
Lite statistik har Hälsakommittén tagit fram till Kjells revidering av RAS.  
Vi har haft en PRA-uppföljning i Skara, gällde de hundar som det var frågetecken om i fjol, som åter 
har lysts. Har inte fått något svar på den ännu. Resultatet kommer att publiceras i GN. 
 
§ 128 INFORMATION 
 
Rapport 
Anita har gjort ett förslag till Planeringslista för sektionerna för att hjälpa dem med att komma ihåg 
viktiga datum. 
Anita har gjort en justering av sektionsindelningen i Göteborg och Halland enligt överenskommelse 
med respektive sektion. 
Närke har inkommit med ett brev, där de informerar att de har problem med att få funktionärer. 
Eniro har hört av sig och frågat om vi vill vara sökbara på Eniro. Styrelsen tror att folk googlar i stället. 
Vi har hittat en leverantör av frimärken som ger klubben en rabatt på 18%, sektionerna kommer att 
tipsas via Infobrevet. 
Årets sektion och poängkampen skall påminnas om i Infobrevet. 

 
Beslut: 
Att tacka nej till Eniros erbjudande. Styrelsen får eposta Anita om hur många frimärken var och en 
behöver. 

 
Olika medier för att sprida information 
Styrelsen diskuterar de olika möjligheterna som finns via Internet idag. 

 
Beslut: 
Lotta L gör en undersökning och återkommer till nästa styrelsemöte. 
 
§ 129 GOLDEN NYTT 
 
Rapport 
I samråd med redaktören föreslås att förlänga manusstopp för sektionsspalten med två veckor. 
Tidigareläggning av nummer tre med en vecka föreslås också. 
 
Beslut: 
Enligt förslaget. 
 
§ 130 MENTALITET 
 
Rapport 
Janet har kollat med SBK om rasklubben behöver spara den bilaga som vi får från genomförda MH. De 
sparar sin del i 5 år och uppmanar GRK att också göra det, då det är ett officiellt dokument.  
 
Beslut: 
Att skriva på hemsidan att Janet skall ha dessa bilagor. 
 

............   ............  



Styrelsen har försökt vid flera tillfällen att arrangera M1 och M2, men inte lyckats genomföra mer än 
en. Vore kanske bäst om sektionerna själva höll kontakt med SBK för utbildning av MH-funktionärer. 

 
Beslut: 
Janet undersöker om det är möjligt att SBK:s distrikt kan skicka över info ifall de har platser kvar till 
henne, som i sin tur vidarebefordrar till sektionerna. 
 
§ 131 RETRIEVERUNGDOM 
 
Rapport 
Magnus Lindström är informationsansvarig i SSRK och är intresserad av ungdomsarbete. 

 
Beslut: 
Björn tar kontakt med Magnus för eventuellt framtida samarbete. 
 
§ 132 GOLDENFULLMÄKTIGE 
 
Styrelsen går igenom fullmäktigemanualen och påminns om vad som måste förberedas, bl.a. skall 
påminnelse skickas ut till alla sektionerna om att deras årsmöte skall hållas i februari. 

 
Diskuterades vilket program som skall vara på sektionsdagarna. 

 
Beslut: 
Söndag förmiddag skall vi ha RAS-diskussion. Anita kontaktar tänkta föreläsare till lördagen. 
 
§ 133 SEKTIONERNA 
 
Ordförande-/sektionsmöten 
Vi har två träffar inplanerade den 22 november. Anmälningstiden går ut den 1 november. 
  
§134 INKOMMANDE SKRIVELSER 
  
 SKK  
 Inbjudan till föreläsning om Avels- och Uppfödarproblematik i Sollefteå 
 Protokollsutdrag ang. auktoriserade viltspårsdomares rätt att starta egen hund 
 Lista över personer uteslutna ur SKK-organisationen 
 Lista över personer som ej får erhålla medlemskap i SKK-organisationen 
 Pressmeddelande - Känner du någon bragdhund? 
 Kurs Avelsråd steg 1, 24-25/2 2010 
  

SSRK 
Lista på personer med Icke hänvisning/återhänvisning 
Exteriörkommittén protokoll 090623 
Avelskommittén protokoll 090519 
Utlyst vikariat på kansliet 
Informationsbrev till utställningsansvariga 
Retrieverjaktkommittén protokoll 090609 
Ansökan om utökat rasregister - Ewa Widstrand 
Nya domarauktorisationer 
Justerat protokoll HS-möte 090905-06 
Justerat protokoll Retrieverjaktkommittén 090811 
Justerat protokoll Retrieverjaktkommittén 090901 
Justerat protokoll Utbildningskommittén 090802 
Justerat protokoll Exteriörkommittén 090826 

............   ............  



............   ............  

Justerat protokoll Avelskommittén 090825 
 

 ÖVRIGA  
 GRK Skåne-Blekinge ang. SAN 
 Anne Nerell ang. handhavandet av Stenbury Trophy trofén 
 Motion till Fullmäktige 
 Redovisning från kommittén för Goldenspecialen 
 GRK Västmanland motion till Fullmäktige 
 Pressmeddelande om ny bok om Hunden hud 
 Royal Canin svar på fråga om deras info om golden 
 GRK Skåne-Blekinge motion till Fullmäktige 
 Brev från Filip Johnsson ang. avelsrekommendationer SAN 
 
§ 135 UTGÅENDE SKRIVELSER 
 Svar till Anne Nerell ang. handhavandet av Stenbury Trophy trofén 
 Svar till Lise Langseth ang. motion till fullmäktige 
 Svar till GRK Skåne-Blekinge ang. SAN 
 Svar till SSRK ang. Tollar-remissen 
 Inbjudan till Regional sektionsträff 
 Fråga till Royal Canin ang. skrivning i deras broschyr om golden    
 
§ 136 ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Stenbury Trophy 
Fullmäktigemötet 2009 beslöt att klubbstyrelsen skulle förvara alla vandringspriser. Anne Nerell har 
ifrågasatt den hanteringen och begär att trofén skall återgå till henne såsom innehavare av kennel 
Stenbury.  

 
Beslut: 
När vi fått in alla vandringspriserna till fullmäktige bestämmer styrelsen var var och en av troféerna 
skall förvaras för klubbens räkning. Avtal skall skrivas med förvararen. Ingrid kontaktar Anne Nerell. 

 
Reklam 
Ett foderföretag är intresserat av att få skicka med reklam i samband med att vi skickar ut brev till nya 
medlemmar. 

 
Beslut: 
Att undersöka om det fungerar. 

 
Bevakningslistan 
Gicks igenom och uppdaterades. 
 
§137 MÖTETS AVSLUTANDE 
 
Owe tackade alla för helgens arbete och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
…………………………. …………………………………. ……………………………………………. 
Annika Sahl-Kadar Owe Rindstrand Ingrid Grundström 
Sekreterare  Ordförande  Justerare  


