Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 03 08, Nova Park hotell, Knivsta
Närvarande:
Beslutande
Kjell Svensson
Cilla Hamfelt
Agnetha Hammarstedt
Helena Hellström
Annika Hjälm
Terese Zetterman
Suppleanter
Annika Thunfors
Johan Fogelberg
Adjungerad
Lotta Lindeberg
Anmält förhinder
Helene Romberg
Föredragande i respektive paragraf anges med kursiv stil.
§ 55
Mötet öppnas.
Kjell öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 56
Val av justeringsman.
Till att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll utsågs Agnetha
§ 57
Fastställande av dagordningen.

•

Beslutades att fastställa dagordningen.

§ 58
Godkännande av föregående protokoll, 2002 03 02 - 03

•

Beslutades att godkänna föregående protokoll utan protokollsanmärkningar och lägga det till
handlingarna.

§ 59
Inkomna skrivelser. Helena
Inkomna skrivelser presenterades:
02 01 19-20 Styrelseprotokoll från SSRK/HS
02 02 03 Brev från veterinär Berit Wallin Håkansson, SKK/AK, angående skrivelse från Eva Johnsson
02 02 12 Från SSRK.: Kallelse till SSRKs funktionärsträffar
SKKs månadsbrev, februari 2002

Inbjudan till kurs för avelsråd, steg I
02 02 14 Brev från SKK angående avauktorisation av domare
02 02 16 Mail från Ylva Löfvendahl angående en s.k. Sifo-undersökning
02 02 21 Brev från Hundskolan i Sollefteå angående rekrytering av ledarhundar
02 02 22 Från SSRK: Pressmeddelande angående fyra nya hundraser
§ 60
Utgående skrivelser. Helena
Utgående skrivelser presenterades:
02 02 10 Svar från Kjell Svensson till Solveig Eriksson angående krav för registrering
02 02 20 Brev till SSRK/HS från GRK och LRK angående det nya avläsningssystemet för höftleder
§ 61
Rapport från SSRK Workshop. Cilla
Cilla har deltagit i av SSRK anordnad workshop för representanter från rasklubbarna och "den jaktinriktade
aveln".
Mycket av diskussionerna rörde sig runt organisationsfrågor.
Ett antal konkreta förslag kom fram som skall bearbetas av SSRK huvudstyrelse.
En uppföljning av workshopen skall ske via nätet till de som deltog.
Konstaterades att innehållet i workshopen i och för sig var intressant
men inte stämde överens med det som framkom i inbjudan varför deltagarna inte kunnat förbereda sig på ett
bra sätt.
§ 62
Yttrande över stadgeremiss. Kjell
Förslag till yttrande presenterades.

•
•
•

Beslutades att godkänna förslaget till yttrande med vissa tillägg.
Beslutades att Helena får i uppdrag att färdigställa och skicka in förslaget
Beslutades att kontakt tas med övriga rasklubbar angående mandatfördelningen för en gemensam
skrivelse.

§ 63
Avelspolicyprojektet. Annika Th.
En rapport lämnades från avelspolicyprojektets första möte med riktlinjer för det fortsatta arbetet.
§ 64
Övrigt rörande ekonomi. Agnetha
Klubbens bankgiro är nu klart.

•

Beslutades att den fax som nu finns hos Kjell placeras hos Helena

§ 65
Medlemsservice. Agnetha
Allt fungerar bra.
§ 66
Övrigt rörande JUM. Cilla
T.o.m 2001 är 40 kullar funktionsbeskrivna.
JUM- projektets tavla har genom lottning tillfallit Klas och Ylva Löfvendahl, kennel Ginnygården.
§ 67
Utbildningshelg för inofficiella jaktprovsdomare, provuppläggare och jaktansvariga. Johan
Utbildningshelgen kommer att äga rum den 4-5 maj i Garpenberg
§ 68
Golden retrieverläger sommaren 2002. Johan
Anmälningar har börjat komma in. Arbetet fortskrider.

§ 69
Erbjudande om möjlighet att för GRK att arrangera varmviltprov, hösten 2002. Cilla.
Klubben tackar med glädje ja till erbjudandet om att arrangera ett varmviltprov i oktober.

•

Beslutades att Johan och Cilla ansvarar för arrangemanget och att det utannonseras i GN 3/02

§ 70
Jaktlig grundutbildning att ingå i uppfödarutbildningen steg 2. Johan
Ett bearbetat förslag presenterades. Johan granskar detta till nästa möte.

•

Beslutades att copyright ej är aktuellt beträffande förslaget.

§ 71
Övrigt rörande jakt. Johan

•

Beslutades att upprätta en träningspool på klubbens hemsida. Johan och Lotta får i uppdrag att
utforma denna.

§ 72
Övrigt rörande avel. Annika Hj.
En inbjudan har inkommit om möjlighet att deltaga vid Norsk retrieverklubbs avelskonferens 17- 18 november
2002.

•

Beslutades att GRK skickar en person som kan presentera JUM och en från avelsrådet.

§ 73
Redovisning av uppdrag enligt § 36/02 angående information om meriter m.m. på hemsidan.Kjell

•

Beslutades att godkänna den presenterade informationstexten.

§ 74
Revidering och nytryck av broschyrerna "Välkommen till din rasklubb"
och "Golden retriever- en apporterande fågelhund". Kjell, Agnetha
Beslutades:

•
•
•

Att båda broschyrerna skall nytryckas
Att Helena ansvarar för revideringen
Att anta Wikströms offert och att låta tryck 5.000 ex av
"Välkommen till din rasklubb" och 10.000 ex. av "Golden retriever- en apporterande fågelhund."

§ 75
Övrigt rörande information. Lotta, Kjell
Montern behöver renoveras. Lotta ansvarar för detta.
Nätupplagan av sektionshandboken är nu färdig och finns på den nya lösenordsskyddade sidan.
§ 76
Namnändring av Smålandssektionen till Småland-Ölandssektionen. Kjell

•

Beslutades att bordlägga ärendet till nästa möte.

§ 77
Övrigt rörande valphänvisningen. Kjell
Valphänvisarna kommer att ha ett möte under helgen.
§ 78
Övrigt rörande Golden Nytt. Helene S
Annonssidornas antal i årstidningen har glädjande nog utökats från 49 till 74.
§ 79
Championatsremissen. Kjell, Cilla
Styrelsens kommentar till remissen redovisades att presenteras vid klubbmötet.
§ 80
Motioner till klubbmötet. Kjell
Korrigeringsbeslut beträffande motion nummer 4.

•

Beslutades att vi att vi besvarar motionen, men tyvärr kan den inte tas upp till beslut eftersom den
saknar yrkande.

§ 81
Anmälan av revisorernas rapport. Agnetha
Rapporten presenterades
Konstaterades att revisorernas rapport var utan anmärkning.
§ 82
Övrigt inför klubbmötet. Kjell, Helena

•
•

Beslutades att föreslå klubbmötet oförändrade medlemsavgifter.
Beslutades att föreslå klubbmötet att reseersättning skall utgå enligt
lägsta statliga normer och att traktamenten ej skall utgå.

§ 83
Rapport från exteriörkurs i Sundsvall och Sundsvall. Terese
En rapport lämnades angående de båda kurserna som mottagits mycket positivt.
§ 84
Redovisning av uppdrag enligt § 44/02 angående kursplan för nya steg 3 i exteriörutbildningen.
Terese

•
•

Beslutades att stryka den del som berör avel i kursplanen.
Beslutades att fastställa kursplanen för steg 3.

§ 85
Bordlagt ärende enligt §34/02 angående utvärdering av Goldendata. Lotta och Kjell
Två förslag till utvärderingar presenterades.

•

Beslutades att uppdra till nya informationsansvarig att arbeta vidare utifrån förslaget.

§ 86
SSRKs funktionärsträffar 6-7 april. Kjell

•

Beslutades att uppdra till den nya styrelsen att utse vilka som skall deltaga vid funktionärsträffarna

§ 87
Övrig uppföljning av föregående protokoll.

•

Beslutades att föregående protokoll, 2002 02 02-03 var uppföljt

§ 88
Mötet avslutas.
Kjell avslutade mötet
Kjell Svensson
Ordförande

Helena Hellström
Sekreterare

Agnetha Hammarstedt
Justerare

