
 
 
 
  
  
Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2001 01 27- 28, Nova Park hotell, Knivsta 
  
Närvarande: 
 
Beslutande 
Kjell Svensson 
Cilla Hamfelt 
Agnetha Hammarstedt 
Helena Hellström 
Kerstin Persson 
Annika Thunfors (§ 14-50) 
Adjungerade Helene Strömbom (§ 23-50) 
Ulla Hägglund (§ 31-50) 
  
Anmält förhinder 
Helene Romberg 
Annika Hjälm 
Annika Hecktor 
Lotta Lindeberg 
 
Föredragande i respektive paragraf anges med kursiv stil. 
 
§ 1 
 
Mötet öppnas. 
Kjell öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 
 
§ 2 
 
Val av justeringsman. 
Till att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll utsågs Cilla Hamfelt. 
 
§ 3 
 
Fastställande av dagordningen. 

• Beslutades att fastställa dagordningen med tillägg av en övrig fråga; SKKs remiss angående 
typstadgar för rasklubb.  

  
§ 4 
 
Fastställande av AU- beslut. 2(9) 

• Beslutades att fastställa följande AU-beslut  

1. 2001-01-11 försäljningspriset för trimkompendiet skall vara 15:- + porto. 
2. 2001-01-11 att göra ett utskick av enkät "Hur friska är våra hundar" med frankerat svarskuvert till 250 
slumpvis utvalda medlemmar samt utskick av enkät "Hur påverkas hunden av PRA?" till 20 personer som 
har eller har haft hund med diagnosen PRA. 
 
 
 
 
 
 



§ 5 
 
Godkännande av föregående protokoll, 2000 11 25-26. 

• Beslutades att godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna med korrigeringen av 
mötets datum till 25-26/11 2000  

§ 6 
 
Ordföranden informerar. Kjell 
Information om de förändringar av möjligheten att publicera protokoll på hemsidan efter september 2001 då 
övergångsbestämmelserna för personuppgiftslagen slutar att gälla. 
 
§ 7 
 
Sekreteraren informerar. Helena 
Ett par önskemål om att erhålla Golden Nytt har inkommit. 

• Beslutades att Marita Björling, informationsansvarig SSRK/HS och Sune Ohlsson, informationsansvarig 
Synskadades Riksförbund, SRF, ska erhålla tidningen.  

  
§ 8 
 
Inkomna skrivelser. Helena 
Följande inkomna skrivelser presenterades: 
- Ansökan om Club Show 2003 från Örnsköldsvikssektionen. 

• 2000 11 17 Styrelseprotokoll SSRK/HS  
• Bestämmelser att genomföra träningar och jaktprov under hundförbudstid (SSRK)  
• Retrieverjaktprovsprogram 2001 (SSRK)  
• 2000 11 30 brev från Eva och Jan Eriksson angående VP Davy´s Cup  
• Månadsbrev från SKK,dec.2000  
• 2000 11 12 brev från SKK/AK rörande ansökan om bidrag för Goldenkonferensen  
• 2000 11 20 Avelspolicy för Svenska Kennelklubben  
• 2001 01 02 Inrikestraktamenten, milersättning och arvoden  
• 2001 01 02 Supplement till SKKs tävlingsbestämmelser  
• Regler för erhållande av bidrag (SKK)  
• 2001 01 02 Remiss; Typstadgar för rasklubb  
• 2001 01 11 Månadsbrev januari 2001 från SKK  
• Nya styrelseuppgifter (Blankett från SSRK)  

  
§ 9 
 
Utgående skrivelser. Helena 
Följande utgående skrivelser presenterades: 
- 2000 12 13 Bidragsansökan från GRK till SKK/AK gällande Goldenkonferensen 

• Inbjudan från GRKs avelsråd till Goldenkonferensen  
• 2001-01-14 Informationbrev med inbjudan till sektionsdagarna till GRKs sektioner  

  
§ 10 
 
 
Bokslut 2000. Agnetha 
Bokslutet presenterades. 

• Beslutades att fastställa årets balans- och resultaträkning och att överlämna dessa till revisorerna.  
• Beslutades att föreslå klubbmötet att årets resultat skall överföras i ny räkning.  

 



§ 11 
 
Medlemsservice. Ny administratör av medlemsvärvningsutskick till nyregistrerade Goldenägare. 
Diskuterades formerna för medlemsvärvning av nyblivna Goldenägare. 

• Beslutades att uppdra åt Agnetha att tillsammans med Lotta Carping utreda vad de olika formerna ger.  

 
§ 12 
 
Ungdomsresestipendium. Helena 
Inkomna ansökningar presenterades. 

• Beslutades att tilldela Elin Engström GRKs Ungdomsresestipendium om 5000kr.  

§ 13 
 
Övrigt gällande klubbmötet. Kjell 

• Beslutades att utse Helena till sekreterare för mötet.  
• Beslutades att en information om SSRK championatsutredning skall ges under övriga frågor.  

§ 14 
 
Sektionsdagar 2001. Kjell 
Diskuterades programmet under sektionsdagarna. 

• Beslutades att fastställa programmet för sektionsdagarna och att detta skall skickas till sektionerna 
snarast.  

§ 15 
 
Samordning av bidragsansökningar från Studiefrämjandet för sektionsdagar, Goldenkonferensen 
och JUM-utbildningar. 

• Beslutades att Agnetha gör ett utskick till Studiefrämjanden i landet för att efterhöra vilka som kan ge 
bidrag till ovannämnda arrangemang.  

• Beslutades att Annika Th. Skickar deltagarlista och program för Goldenkonferensen till Agnetha.  

  
§ 16 
 
Verksamhetsberättelse 2000. Kjell, Helena 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och vissa redaktionella ändringar gjordes. 

• Beslutades att anta verksamhetsberättelsen.  

§ 17 
 
Verksamhetsplan och budget, 2001. Kjell, Agnetha 
Verksamhetsplanen gicks igenom och vissa redaktionella ändringar gjordes. 

• Beslutades att fastställa verksamhetsplanen 2001 att presenteras vid klubbmötet.  
• Beslutades att fastställa budgeten för 2001 att presenteras vid klubbmötet.  

  
  
§ 18 
 
Breeder´s Crown 2001. Kjell 

• Beslutades att tilldela Madeleine Sandell-Bark priset samt att Kjell författar en motivering och 
underrättar pristagaren.  



§ 19 
 
Avtal för rasklubbar utanför SBK att kunna arrangera MH. Cilla 
Ett avtal presenterades. Några oklarheter i avtalstexten diskuterades. Arbetet med att slutföra avtalet går 
vidare under förutsättning att vi får tillfredsställande svar beträffande oklarheterna. 
  
 
§ 20 
 
Resultat från funktionsbeskrivningen. Cilla 
Resultaten presenterades och förklarades. 
 
 
§ 21 
 
Övrigt rörande JUM. Cilla 
En utförlig rapport presenterades. 
Webbplatsen ligger nu på Passagen innehållande bl.a lista på funktionsbeskrivare, resultat m.m. 
Serien om MH i GN kommer att fortsätta. 
JUM-broschyren är i det närmaste färdigställd. 
  
 
§ 22 
 
Goldenkonferensen 2001. Annika Th. 
Innehållet i de olika programpunkterna och vilket material som skall användas under konferensen diskuterades. 
Arbetet med att knyta upp sponsorer till konferensen skall slutföras. 
  

• Beslutades att 750:- ska utgöra ett enhetspris, exklusive övernattning, för deltagande i 
Goldenkonferensen. Detta i mån av plats, övernattande deltagare har förtur vid överanmälan.  

• Beslutades att konferensledningen skall bestå av Annika Thunfors, Kjell Svensson och Helena 
Hellström.  

• Beslutades att Marie Sallander skall bjudas in som diskussionsledare.  
• Beslutades att Annika Th ansvarar för den skriftliga dokumentationen av konferensen och att denna 

publiceras på hemsidan.  

 
§ 23 
 
Redovisning av uppdrag gällande § 274/00 ,frågorna till uppfödarutbildningen. Helene S, Helena 
Förslaget till nya frågor presenterades och diskuterades. 

• Beslutades att med några ändringar fastställa frågorna till uppfödarutbildningen att gälla från och med 
nu.  

 
§ 24 
 
Förslag om en vidareutveckling av uppfödarutbildningen i flera steg. Kjell 
Förslaget innebär en vidareutveckling av uppfödarutbildningen utan koppling till krav för valphänvisningen. 

• Beslutades att uppdra åt Cilla och Annika Th att se över möjligheterna att ta fram en teoretisk 
grundkurs jakt.  

  
  
§ 25 
 
Övrigt rörande utbildning. Annika Th 

• Beslutades att Annika Th tar över uppgiften att administrera hanteringen av frågorna till 
uppfödarutbildningen.  

 
 
 



§ 26 
 
Redovisning av uppdrag enligt §260/00 gällande unghundsmästerskap för retrievers. Helene R. 
Brev har gått ut till samtliga retrieverrasklubbar angående detta . Samtliga har svarat positivt. Nytt brev ska gå 
ut för att bestämma mötestid för vidare planering. 
§ 27 
Tillsättande av arbetsgrupp rörande jaktliga frågor enligt § 262/00. 

• Beslutades att frågan bordlägges till nästa möte.  

  
  
§ 28 
 
Övrigt rörande jakt 
SSRK/HS har meddelat att protokollet från vårens jaktprovsdomarkonferens inte är färdigställt. 
Kjell presenterade statistik framtagen av Ulla Frisk gällande jaktproven 2000. 
 
 
§ 29 
 
Bordlagt ärende enligt § 268/00 gällande ansökan om utökat rasregister för exteriördomare Pia 
Razera-Brulin. Kerstin 

• Beslutades att tillstyrka ansökan från Pia Razera- Brulin.  

§ 30 
 
Övrigt rörande utställning. Kerstin 
Förfrågan har gått ut till samtliga open show-domare för att höra om de vill stå kvar på domarlistan. 

• Beslutades att utställningsansvarig tar över som mottagare av utställningskritiker.  

§ 31 
 
Rapport från rasmonter på Hund 2000 och på SKKs utställning i Göteborg, januari 2001. Lotta, 
Helena , Agnetha. 
GRKs representation mottogs mycket positivt. Montern var välbesökt under båda evenemangen. 
 
§ 32 
 
Övrigt rörande information. 
Diskuterades hanteringen av personuppgifter på Internet. 

• Beslutades att under IT-seminariet på sektionsdagarna föra en diskussion gällande denna problematik.  

§ 33 
 
Ny valphänvisare efter Anette Wikström. 

• Beslutades att bordlägga frågan i avvaktan på ett fylligare beslutsunderlag.  

  
§ 34 
 
Övrigt rörande valphänvisningen. Kerstin 
Helena har tagit över från Helene Strömbom som ansvarig för utskick av valpbroschyrer till de kullar som går 
genom valphänvisningen. 
Diskuterades huruvida klubben skall debitera uppfödare som får fler än sju valpar för extra valpbroschyrer eller 
om detta skall ingå i valphänvisningsavgiften. 

• Beslutades att Helena tillsammans med Lotta ser över och gör en bedömning av hur detta ska göras 
på bästa möjliga sätt.  

  



§ 35 
 
Arkiveringsplan för klubbens handlingar. 

o Beslutades att bordlägga frågan till nästa möte  

§ 36 
 
SSRKs championatsutredning. Kjell 
SSRK HS kommer att tillsätta en grupp att utreda frågan om framtida regler för championat gällande retriever. 
GRKs styrelse skall i brev till SSRK ordförande framföra sina synpunkter på hur en sådan utredning bör göras. 
Dessa synpunkter framförs även i Ordförandes spalt i Golden Nytt nr 1/2001. 
 
§ 37 
 
Golden Specialen 2001. Kerstin 
Arbetet fortskrider. En lägesrapport från Upplandssektionen presenterades. Beträffande GS 2002 kontaktar 
Kerstin Västmanlandssektionen. 
Beträffande vandringspriset Davy´s Cup ; 

• Beslutades att korrigera utdelningen och att Helene R. får i uppdrag att tillsammans med donatorn 
revidera statuterna.  

§ 38 
 
Redovisning av uppdrag enligt § 264/00 gällande VP-utställning på Golden specialen. Kerstin 

• Beslutades att bordlägga frågan till nästa möte.  

§ 39 
 
Redovisning av uppdrag enligt § 264/00 gällande VP-jaktprov på Golden specialen. Beslutades att 
bordlägga frågan till nästa möte. 
 
 
§ 40 
 
Stamtavlebok 2000. Kjell, Helene S. 
Arbetet är i det närmaste slutfört. 
Tre offerter för tryckning presenterades. 

• Beslutades att anlita Wickströms tryckeri (trådbindning) och att Agnetha förhandlar vidare med 
tryckeriet  

• Beslutades att Stamtavleboken trycks i 2000 exemplar  
• Beslutades att priset för Stamtavleboken bestäms till 240:- + porto.  

 
§ 41 
 
Ny kontaktperson för klubbnytt i Apportören. Helene S., Helena 
  

• Beslutades att Helena tar över uppgiften som kontaktperson för klubbnytt till Apportören.  

  
 
§ 42 
 
Rapport från redaktionskommittén. Helene S., Helena 
Redaktionskommittén kommer att ha ett möte under våren. 
  

• Beslutades att någon från redaktionskommittén skall bevaka sektionsdagarna och Goldenkonferensen.  

  



§ 43 
 
Uppfödarspecialen. Ulla. 
En ingående diskussion fördes rörande hur de uppgifter som nu publiceras i Uppfödarspecialen i framtiden skall 
hanteras. 

• Beslutades att bordlägga frågan till mötet i maj.  
• Beslutades att frågan skall utredas av redaktionskommittén i samråd med informationsansvarig. 

Förslag presenteras vid styrelsemötet i maj.  

§ 44 
 
Redovisning av uppdrag enligt § 294/00 gällande att ta fram en plan för "blodfrågan". Ulla. 
Annika Hj och Ulla har besökt SLU och diskuterat handhavandet av blodprov från PRA hundar och deras 
släktingar med Lennart Swensson. För närvarande finns 62 blodprover hos SLU. Dessa är dubletter på de 
blodprover som skickats till Dr Binns i England. Formellt är hundägarna ägare till blodet och proverna får enbart 
användas till forskning rörande PRA. 
Framöver skall GRK agera för att samtliga eventuella nya hundar med diagnosen PRA skall lämna blodprov till 
forskningsändamål. Även den drabbade hundens föräldrar, syskon, avkommor och avkommor till syskon skall 
det i möjligaste mån tas blodprov från. Det är ett önskemål från Dr Binns att så många besläktade hundar som 
möjligt till en drabbad individ skall lämna blodprov. 
Vid blodprovstagning skall särskilt formulär användas och ID-kontroll måste göras. Vid samtliga provtagningar 
skall två prover tas. Båda proverna ska skickas till SLU varefter det ena vidarebefordras till Dr Binns i England 
för hans forskning kring DNA-test för PRA på Golden retriever. 
 
§ 45 
 
Enkäter rörande "Hur friska är våra hundar" och " Hur påverkas hunden av PRA?". Ulla. 
De två enkäterna är utskickade, se AU beslut § 4 
 
§ 46 
 
Information från valberedningen. Ulla 
Valberedningens förslag ligger nu ute på hemsidan. 
 
§ 47 
 
Övrig uppföljning av föregående protokoll. 

• Beslutades att föregående protokoll, 2000 11 25-26 var uppföljt.  

  
§ 48 
 
Övriga frågor. 
Presenterades en remiss från SKK angående typstadgar för rasklubb. 

• Beslutades att synpunkter på remissen skall vara Kjell tillhanda senast 23/2 och att Kjell 
sammanställer dessa samt utarbetar ett förslag till svar till nästa möte.  

§ 49 
 
Nästa möte. 
Nästa styrelsemöte är den 2 mars 2001 kl. 19.00 
 
§ 50 
 
Mötet avslutas. 
Kjell avslutade mötet 
  
  
 
 
Kjell Svensson  Helena Hellström Cilla Hamfelt 
Ordförande  Sekreterare  Justerare 
  
  
  



 


