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Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 16-17 januari 2010 

Scandic Hotell Upplands Väsby 

 

Sida 

1 av 8 

 

Närvarande: 

Owe Rindstrand 

Anita Ohlson 

Björn Ekedahl 

Lotta Fornås 

Ingrid Grundström 

Janet Johansson 

 

Ej närvarande: 

Lotta Lindeberg 

 

Adjungerad: 

Annika Sahl-Kadar sekr 

Inger Karlsson § 147 

 

 

§ 142 MÖTET ÖPPNAS 

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat 

 

§ 143 VAL AV JUSTERARE 

 Att jämte ordförande justera protokollet valdes Anita 

 

§ 144 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Föreliggande dagordning godkändes 

 

§ 145 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Föregående protokoll godkändes 

 

§ 146 ORDFÖRANDE 

 Verksamhetsplan 

 Styrelsen går igenom och justerar verksamhetsplanen för 2010. 

 

 Beslut: Att fastställa verksamhetsplanen för 2010 

  

Verksamhetsberättelse 

 Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen och gjorde vissa justeringar 

 

 Beslut: Att godkänna verksamhetsberättelsen 
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Propositioner 

Fullmäktigemötet är en kostsam aktivitet för klubben. Styrelsen diskuterar 

konsekvensen av att minska sektionernas antal delegater från 4 till 3, 5 till 4 och 6 till 5. 

Styrelsen ser inte att det skulle påverka demokratin. På detta sätt skulle vi spara in 

kostnaderna för 10 delegater. 

 

Klubbstyrelsen föreslår att från 2010 till sektionerna utbetala 10 kronor per medlem, 

även för familjemedlem. Om man räknar med 500 familjemedlemmar kommer det att 

påverka budgeten med 5000:-. 

 

Eftersom vi har förväntade kostnadsökningar 2011 i samband med 

organisationsförändringar i SSRK, och detta i kombination till minskade intäkter, 

föreslår styrelsen att medlemsavgiften höjs med 25:- till 250:- för fullbetalande 

medlem. 

 

Beslut: Att föreslå fullmäktige en stadgeändring gällande antalet delegater. Att föreslå 

fullmäktige att ge sektionerna ekonomiskt stöd i form av 10:-/medlem, gäller både 

fullbetalande medlemmar och familjemedlemmar. Att föreslå fullmäktige att 

medlemsavgiften höjs till 250:- för fullbetalande medlemmar 2011.  

  

Hedersmedlem 

 

Beslut: Att inte föreslå någon till hedersmedlem 2010 

  

Stipendiater och Klubbens utmärkelser 

Goldentrofé tik: Dewmist Serenella 

Goldentrofé hane: Dewmist Silkventure 

Uppfödartrofén: Kennel Dewmist 

Stenbury Trophy: Dewmist Side by Side 

Iron Coin: Kennel Dewmist 

Årets viltspårhund: Attigårdens Golden Icelander 

Agria stipendiet: presenteras på fullmäktige 

Ungdomsstipendiet: Fanny Hellström 

Breeders Crown: presenteras på fullmäktige 

 

Styrelsen diskuterar inkomna nomineringar och egna förslag till Agria-stipendiater. 

Sammantaget fanns fem kandidater.  

 

Beslut: Styrelsen beslöt enhälligt att utse en person till Breeders Crown och en person 

till Agria stipendiet. Förslaget till Agriastipendiet skickas till AGRIA för samtycke. 

 

 SSRK-rapport 

Rapport från SSRK:s valberedning. Gruppen för ett medlemskap kommer att träffas 

nästa helg. Den dokumentation som skall gå ut till medlemmarna skall sedan vara klar. 

Owe har undersökt behovet av ev. stadgeförändringar. Spontant kan han inte hitta att vi 

behöver göra några större ändringar i rasklubbarnas eller avdelningarnas stadgar, utan 

de största ändringarna behövs i SSRK:s huvudstadgar. 

  

 Arkiv 

Styrelsen har börjat samla in handlingar för arkivering. Dock saknas en del handlingar 

fortfarande och arbetet fortsätter. 
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§ 147 EKONOMI 

  

Bokslutet 2009 

Inger presenterade 2009 års bokslut.  

Intäkterna når inte upp till budget. Avvikelser beror bl.a. på minskade intäkter för 

medlemsannonser. Medlemsavgifterna går jämfört med budget plus för året, vilket 

verkligen är positivt. Valphänvisningen når inte upp till budget, inte heller webbsidan 

och försäljningen, vilket är förklarligt. Antalet födda valpar har minskat och vi har 

avvecklat prylförsäljningen. Sektionsdagarna har gett ett mindre minus. 

Kostnaderna ligger 181.000:- under budget.  

Totalt gör vi ett nettoresultat på +115.000:- mot budgeterat +31.000:-, vilket ger oss 

jämfört med budget 84.000:- plus. Vi har gjort mycket avskrivningar av lagret. Trots det 

blir det ett slutgiltigt plusresultat på 33.000:-.  

 

 Budget 2010 

 Styrelsen diskuterar det framtagna budgetförslaget och gjorde vissa justeringar. 

 

 Beslut: Att godkänna bokslutsrapporten för 2009 samt fastställa budgetförslaget för 

2010. 

 

Länkavgifter på webben 

Sedan ett par år tillbaka har klubben tagit ut en länkavgift på 100:-/år för kennlar som 

vill ha en länk på vår hemsida. Orsaken till detta var att klubben hade stora kostnader 

för hemsidan. Idag har vi gjort förändringar i administrationen av hemsidan så 

kostnaderna har minskat drastiskt. 

 

Beslut: Att fr.o.m. 1 juli 2010 ta bort länkavgiften på hemsidan. 

 

 AU-beslut 

I samband med Ing-Marie Bergstens bortgång har klubben skänkt 500:- i gåva till 

Cancerfonden. 

  

 Sektionsavgift 

  

 Beslut: Sektionernas egenavgift till sektionsdagarna förblir oförändrad. 

  

Ansökan om bidrag 

Goldendeltagare i Lydnadslandslagets talanggrupp har ansökt om utbildningsbidrag för  

deltagande i ett träningsläger. 

 

Beslut: Att bevilja utbildningsbidrag om 2000:- till de goldenägare som ingår i 

Lydnadslandslagets talanggrupp. Sekreteraren meddelar beslutet. 

 

 

§ 148 JAKT 

 Lotta informerar om att klimatet är gott mellan GRK och SSRK i jaktliga frågor.  

 

Nordiskt mästerskap blir den 24 april. Handlerkurs den 25 april. Information kommer på 

hemsidan och i GN.  
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Det finns fortfarande ingen sektion som anmält intresse för att arrangera KM. Dock 

finns en idé om upplägg för KM till sommaren. 

 

På sektionsträffen i Eskilstuna efterfrågades en funktionärspolicy. De efterlyser också en 

lista över inofficiella B-provsdomare och WT-domare, kanske även en lista på personer 

som har erfarenhet av att döma, men ingen formell utbildning. 

 

Beslut: Lotta F tar upp frågorna på jaktseminariet på sektionsdagarna. 

 

Goldenspecialen 2010 

Goldenspecialkommitténs utvärdering genomgicks och innehöll ett förslag om höjda 

startavgifter från i år.  

 

Beslut: Att höja avgiften på Goldenspecialen till 200:- för start på utställning eller 

jaktprov och 300:- för dual purpose. 

  

 

§ 149 EXTERIÖR 

Klubbstyrelsen har tillstyrkt Sjoerd Jobses ansökan om att gå SKK:s preparandkurs för 

blivande domare. Två ansökningar har avstyrkts. 

 

 Ansökan om utökat rasregister 

 Eva Liljekvist-Borg har ansökt om att utöka sitt rasregister. 

  

Beslut: Att tillstyrka ansökan. Ingrid skriver till henne och tipsar om möjligheten att gå 

elev och aspirant hos våra rasspecialister. 

 

 

§ 150 UTBILDNING 

Vi har lagt ut utbildningstrappan på vilka kurser som sektionerna respektive 

klubbstyrelsen har ansvar för. Alla behöver avisera sina områdens behov av utbildning. 

Utbildningskommittén kommer att kontakta de andra retrieverrasklubbarna för att få till 

en provledarutbildning. Ny uppfödarutbildning behövs som har en tydligare ram, och 

inte som idag, då det kan bli väldigt olika kvalité beroende på var/vem som håller i 

utbildningen. Utbildningskommittén behöver utökas. 

 

 

§ 151 PR 

 Raskompendiet 

Styrelsen har gått igenom kompendiet och gjort vissa ändringar och kompletteringar. 

Exteriörkommittén jobbar vidare med förslagen tillsammans med Lotta L.  

 

Beslut: Att trycka upp Raskompendiet i 1000 ex. Layouten ska göras av Foto Urma. 

Budgeterat till 25.000:-. Kommer att säljas för 80:-/st. 

 

 Facebook 

Anita presenterade hur Facebook fungerar och vilka möjligheter klubben skulle ha att 

sprida information till de som ansluter sig. Det blir en envägskommunikation, dvs. 

ingen annan än styrelsen kan skriva text. 

 

Beslut: Att publicera en sida i klubbens namn på Facebook. 
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 Fototävling 

Anita har förslag på ett koncept på en fototävling för att få bilder till 2011 års 

almanacka. 

 

Beslut: Att presentera tävlingen i nästa GN och på hemsidan. 

 

Rollups 

Eftersom det är fel hemsideadress på de rollup vi har nu måste vi ta fram nya. 

 

Beslut: Att köpa in två stycken rollup till priset av 995:- styck. 

 

 

§ 152 RAS/AVEL 

 Kommitté 

Vi behöver en kommitté som börjar jobba med planeringen av RAS/Avelskonferensen i 

oktober. SLU är inbjudna. Agria kommer med info om vår nya Breed Profile. 

 

Beslut: Janet kollar med Åke Hedhammar vilka föreläsare som kommer från SLU. Janet 

börjar med grovplaneringen. Lägesrapport vid nästa styrelsemöte. En blänkare ska 

annonseras i nästa nummer av GN. Anita ordnar detta. 

 

 

§ 153 HÄLSA 

Owe har på inrådan från Berit Wallin och SKK:s avelskommitté skickat ett brev till SKK:s 

avelskommitté angående en tillfällig avelsrekommendation på RD. Vi har inte fått något 

svar än. 

 

Janet har varit på SSRK:s avelskonferens och har rapporterat om det i GN. 

 

PRA rapport 

Vi har fått rapport från SLU att det är möjligt att vi förutom prcd-PRA genen kan ha mer 

än en gen som är inblandad. De behöver prover från fler PRA-hundar. Vi har dock just 

nu skickat in på alla vi har. 

 

Webben 

De icke ifyllda spalterna på hemsidan om övriga sjukdomar är på gång att fyllas i. 

 

Träff med Agria 

Janet har varit på Agria och träffat Brenda Bonnett och fått en förevisning av vår nya 

Breed Profile. Vi har tyvärr ännu inte fått den levererad. 

 

Beslut: Janet tar förnyad kontakt och efterlyser den. Janet rapporterar till om innehållet i 

hälsaspalten när hon fått den. 

 

Medlem - Förslag på lösning med problemet att så få testar sina hundar för prcd-PRA. 

 

Beslut: Owe skickar svar 
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§ 154 INFORMATION 

En medlem i klubben har en webbsida som används för att göra negativa uttalanden om 

klubbens funktionärer. Vi har skickat en förfrågan till SKK huruvida detta strider mot 

SKK:s grundregler.   

 

 

§ 155 GOLDEN NYTT 

 Målsättningen är att Årssammanställningen för 2009 skall vara klar till 

Goldenfullmäktige. 

 

 

§ 156 MENTALITET 

Janet har varit på möte med SBK för info om BAS MH som består av sju olika delar, vilket 

är färre moment än tidigare. SKK skall fatta beslut om de godkänner det i februari, och i 

så fall skall det göras ett års provverksamhet innan man slutgiltigt fastställer det. SBK 

kommer att göra en lista över resurspersoner, som klubbar med samarbetsavtal med 

SBK kan använda sig av. Det kommer troligtvis att ligga på rasklubben att bestämma om 

de vill använda det nya eller det gamla MH. Hur detta nya MH påverkar vår 

funktionsbeskrivning är oklart i dagsläget. 

 

 

§ 157 RETRIEVERUNGDOM 

 Ungdomsläger 

Björn har påbörjat arbetet med att kontakta de andra retrieverklubbarna för samverkan 

kring ett ungdomsläger. 

 

 

§ 158 GOLDENFULLMÄKTIGE 

 Fullmäktigehandlingar 

Samtliga handlingar gicks igenom och styrelsen formulerade klubbstyrelsens svar på 

inkomna motioner. 

  

Inbjudan ordförande/v.ordförande 

Mötesordförande och vice ordförande är inbjudna. 

 

 Sekreterare på fullmäktige 

 Anita kommer att fungera som sekreterare. 

  

 

§ 159 SEKTIONERNA 

 Planering/program sektionsdagarna 

Styrelsen diskuterar igenom förslag till program för sektionsdagarna. Det genomgående 

temat skall vara hur vi kan behålla våra medlemmar och hur vi får fler, samt hur får vi 

fler att vilja vara styrelsefunktionärer både på sektionsnivå och klubbstyrelse. Vi 

kommer bl.a. att upprepa fjolårets uppskattade inslag med olika work shops. En 

arbetsfördelning mellan ledamöterna upprättades. 

 

Beslut: Björn kontaktar Lotta L för att tillsammans jobba vidare med detaljplaneringen. 
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Utvärdering regionala träffar 

Två träffar har genomförts i november, en i Jönköping och en i Eskilstuna. I norr 

kommer vi att försöka få till en träff lite senare i vår. 

Jönköping: Endast två sektioner av fyra anmälda kom, pga. förhinder. Vi kan konstatera 

att det är viktigt att helst 3-4 från varje sektion bör komma på en sådan här träff, 

eftersom det då kan bli fler dialoger mellan sektionerna. 

Eskilstuna: Fem sektioner av sex kom. Ett bra och konstruktivt möte.  

 

Beslut: Att genomföra sektionsträffar även 2010. 

 

Poängkampen 

 Årets poängkamp vanns av Västmanlands sektion med maximala 100 poäng, 

Priserna Årets Rookie och Årets Innovatör delas ej ut pga. att för få resultatrapporter har 

kommit in från sektionerna. 

  

 

§ 160 INKOMMANDE SKRIVELSER 

  

 SKK  

 Åldersgräns inom SKK-organisationen 

 Inbjudan till kurs för Avelsråd steg 1 

 Personer som är uteslutna ur SKK-organisationen 

 Personer som "icke hänvisning" och "återhänvisning" 

 Information från kommittén för hundens mentala hälsa 

 Inbjudan till Temautbildning för avelsråd 

 Nya exteriördomare 

  

 SSRK 

SKK:s preparandkurs för blivande exteriördomare 2010 

Protokollsutdrag auktorisation av jaktprovsdomare 

Komplettering av ansökan om utökat rasregister 

Inbjudan till ordförandemöte den 24/1-10 

Uppgradering av domarstatus för jaktprovsdomare från B-BA 

Uppgradering av domarstatus för jaktprovsdomare från BA-A 

  

ÖVRIGA  

Walt Disney studios home entertaiment - Filmvisning 

Medlem - Förslag på Agria-stipendiat 

Alla sporters centrum Boxholm - Reklam 

Medlem - Motion till Goldenfullmäktige 2011 

GRK Närke - Önskemål om nedläggning av sektionen 

Goldenspecialenkommittén - Utvärdering av GS 2009  

Norska goldenklubben - Intresseanmälan till WT 2010 

Finska goldenklubben - Intresseanmälan till WT 2010 

Medlem - Förslag på mottagare av Breeder’s Crown 

Medlem - Förslag på lösning med problemet att så få testar sina hundar för prcd-PRA 

Lydnadslandslagets talanggrupp - Ansökan om bidrag 

GRK Skaraborg/Älvsborg - Efterlyser att skriftlig information borde skickats ut innan 

sektionsträffarna 

Ansökan om Ungdomsresestipendium 
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§ 161 UTGÅENDE SKRIVELSER 

 Inbjudan till våra nordiska rasklubbar till Nordiskt Mästerskap i Working Test 

 Brev till medlem med tack för synpunkter 

 Brev till SKK:s Avelskommitté med önskemål om utlåtande ang. RD 

Svar till rasklubben i Norge ang. WT 

Remiss ang. RAS till samtliga GRK sektioner 

 Svar till GRK Skaraborg/Älvsborg ang. skriftlig information 

 Svar till Lydnadslandslagets talanggrupp ang. sponsring 

 

 

§ 162 ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inga övriga frågor 

 

 

§ 163 MÖTETS AVSLUTANDE 

 Owe tackade alla för helgen och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

_______________________         _______________________ ________________________ 

Annika Sahl-Kadar Owe Rindstrand Anita Ohlson 

Sekreterare  Ordförande  Justerare  


