
 
 
 
   
Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 04 19- 20, Nova Park hotell, Knivsta 
  
Närvarande: 
 
Beslutande 
Susanne Björkman 
Cilla Hamfelt (§ 70 – § 91) 
Agnetha Hammarstedt (fr.o.m.§ 79) 
Helena Hellström 
Helena Jansson 
Helene Romberg (§ 70- § 85) 
Terese Zetterman ( § 77- § 93) 
Annika Thunfors (§ 94-§ 97) 
 
Suppleanter 
Annika Thunfors (§ 70- § 93) 
Johan Fogelberg 
  
Adjungerad 
Lotta Lindeberg 
  
Föredragande i respektive paragraf anges med kursiv stil. 
 
 
§ 70 
 
Mötet öppnas. 
Susanne öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 71 
 
Val av justeringsman. 
Till att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll utsågs Johan 
 
§ 72 
 
Fastställande av dagordningen. 

• Beslutades att fastställa dagordningen.  

  
§ 73 
 
Godkännande av föregående protokoll, 2002 03 08 

• Beslutades att bordlägga frågan till nästa möte.  

  
§ 74 
 
Anmälan av protokoll och eventuella uppdrag från klubbmötet 2002. 

• Beslutades att bordlägga frågan till nästa möte.  

 
 
 



§ 75 
 
Inkomna skrivelser. Helena H. 
Inkomna skrivelser presenterades: 
2002 03 11, Utskick från SSRKs kansli 

• SKKs månadsbrev mars 2002  
• Nya jaktprovsregler och protokoll  
• Protokollsutdrag från SKK/AK, 2002 02 02-02 §12 angående skrivelse från Eva Johnsson till GRK för 

kännedom till SKK/AK  
• Protokollsutdrag från SKK/AK ,2002 02 02-03 § 19, angående central registrering av 

ögonlysningsresultat för alla raser.  

- Brev från Hundskolan angående rekrytering av ledarhundar 
2002 04 11 E-mail från hans Rosenberg angående tillsättande av examinatorer 
2002 04 17 Från SSRKs kansli angående erbjudande om att erhålla adressetiketter med 
namn på nyregistrerade Golden retrieverägare . 
2002 04 15 -Tack för uppvaktning från Agnetha Hammarstedt 
 
§ 76 
 
Utgående skrivelser. Helena H. 
Inga utgående skrivelser. 
 
§ 77 
 
Ordföranden informerar. Susanne 
En genomgång gjordes av riktlinjerna för klubbens styrelsearbete. 
 
§ 78 
 
Sekreteraren informerar. Helena H. 
Genomgång av rutiner beträffande kallelser, skrivelser protokoll m.m. 
 
§ 79 
 
Uppföljning av sektionsdagarna 2002. Annika ,Helena H 
En redovisning gjordes av de enkäter som sektionernas representanter lämnade vid sektionsdagarna. 
Utvärderingen var glädjande positiv. 
 
§ 80 
 
Rapport från SSRKs funktionärsträffar 6-7 april 2002 
Från GRK deltog: Helena J.- Avel, Johan- jakt och Terese- Utställning 
Var och en lämnade en rapport från de olika träffarna. 
 
§ 81 
 
Övrigt rörande JUM. Cilla 
Diskuterades olika sätt att förnya presentationen av JUMs verksamhet i GN. 

• Beslutades att Susanne, Cilla och Helena arbetar vidare med detta.  

Diskuterades problem gällande andra rasklubbars användning och marknadsföring av JUM samt rutiner gällande 
utfärdande av intyg för genomgången utbildning (M1). 
  

• Beslutades att Terese utarbetar ett förslag till intyg som framöver kommer att ersätta diplom. Intyg 
skall även utgå för genomgången exteriörkurs och uppfödarutbildning.  

• Beslutades att upprätta listor på personer som genomgått de olika utbildningarna.  

 
 
 
 
 
 
 



§ 82 
 
Övrigt rörande jakt. Helene R., Johan 

• Beslutade att jaktansvarig aktivt skall inventera den jaktliga verksamheten i sektionerna.  
• Beslutades att jaktansvariga i styrelsen vid behov adjungerar personer till särskilda projekt.  

Goldenlägret är nu fullbokat. Eventuellt kan reserver tas med. 
Till kursen för jaktansvariga i sektionerna är uppslutningen ganska dålig. Johan gör ett försök att nå ut till fler. 

• Beslutades att kursen genomförs även om den ej blir fulltecknad  

Diskuterades det planerade varmviltsprovet i oktober. 

• Beslutades att Johan och Helene R. undersöker möjligheten att kombinera provet med ett 
styrelsemöte.  

Presenterades den jaktliga delen av uppfödarutbildningen. 

• Beslutades att Johan och Annika ,till nästa möte, går igenom kursplanen och tillser att den får den 
utformning som beslutades om på förra styrelsemötet.  

Presenterades möjligheten till ett träningsinternat med engelska tränare. 

• Beslutades att uppdra till Lasse Johnsson att formulera internatets målgrupp och ansvara för vidare 
planering  

• Beslutades att uppdra till materialförvaltare Li-Maria Carlson att undersöka möjligheten att införskaffa 
dummies med klubbens loga till försäljning.  

  
§ 83 
 
Övrigt rörande ekonomi.Agnetha 
Aktuell ekonomisk rapport t.o.m 2002 04 18 presenterades. 
 
§ 84 
 
Medlemsservice. Agnetha 
Allt fungerar bra. 
En diskussion fördes kring man hur bäst bevarar och utökar antalet medlemmar. 
 
§ 85 
 
Rapport från redaktionskommittén. Helena H. 
Redaktionskommittén har haft ett möte där bland annat innehållet i GN 3/02- 1/03 planerades. 

• Beslutades att ansvarig utgivare skall tillse att ett par artiklar ur varje nummer av GN kommer till 
Lotta för publicering på hemsidan.  

  
 § 86 
 
Övrigt rörande klubbens publikationer. Helena 
Rasfoldern och "Välkommen till din rasklubb" är nu reviderade och klara att lämna till tryckeriet. 

• Beslutades att Helena H. tillser att ett antal av rasfoldern kommer till SKKs informationsavdelning.  

 
 
 
 
 
 



§ 87 
 
Övrigt rörande avel. Helena J. 
Aveslråd 

• Beslutades att det nya avelsrådet kommer att bestå av Helena Jansson, Gun-Britt Klingberg och Filip 
Johnsson.  

Inbjudan till Norsk retrieverklubbs avelskonferens. 

• Beslutades att Helena J. åker till konferensen och att Ulla Frisk tillfrågas om att också åka.  

  
§ 88 
 
Information, länkar till hemsidan, avgifter m.m. Lotta,Terese 
Presenterades blankett för utvärdering av Goldendata. 

• Beslutades att Lotta tillfrågar Lotta Carping om hjälp med kopiering och utskick av blanketten till 
uppfödare.  

Angående brev från Mats Österholm. 

• Beslutas att Terese besvarar brev från Mats Österholm angående länkavgifter.  
• Beslutades att följa upp och utvärdera systemet med avgift för länkar om ett år.  

§ 89 
 
Åtgärder samt uppföljning av den s.k Sifo-undersökningen. Terese 

• Beslutades att Terese informerar SBK för åtgärd.  

§ 90 
 
Övrigt rörande utställning. Terese 
Beslutades att: 

• Fortsätta med röstningsförfarandet av domare till Golden Specialen  
• Anmälningsavgiften till Club Show skall vara 120:- och 30:- för ytterligare klass.  
• Det överskott som blev vid exteriörkursen i halmstad skall tillfalla Hallandssektionen.  
• Terese kollar med Owe Rindstrand om möjlighet att inköpa fällar att användas som priser och vid 

avtackningar.  
• Susanne svarar Hans Rosenberg angående förfrågan om föfarandet vid tillsättande av examinatorer.  

§ 91 
 
Valphänvisning. Susanne 
Allt fungerar bra. 
 
§ 92 
 
Rapport från avelspolicyprojektet. Annika 
Ett första möte har avhållits. En rapport lämnades från detta. 
 
§ 93  
 
Övrigt rörande samarbete med SSRK och rasklubbar. 
Ett förslag till motion till SSRK fullmäktige angående återinförande av unghunsklass på utställning 
presenterades. 

• Beslutades att Susanne färdigställer motionen  
• Beslutades att kontakt tas med övriga rasklubbar och avdelningar för att se om intresse finns för att 

skriva under motionen.  



Beträffande avläsningssystemet för höftleder. 

• Beslutades att Helena J. kontaktar Kjell angående fortsatt agerande i frågan rörande det nya 
avläsningssystemet för höftleder.  

• Beslutades att Annika skriver en motion till SSRk fullmäktige angående arbetsbeskrivning avseende 
SSRKs aveslråd  

• Beslutades att Johan kontaktar SSRKs jaktansvarige med önskemål om att information från SSRK i 
jaktliga frågor skall tillsändas jaktansvarig i GRK.  

§ 94 
 
Övrig uppföljning av föregående protokoll. 

• Beslutades att bordlägga frågan till nästa möte  

  
§ 95 
 
Övriga frågor. 
Konstaterades att namnändringen av Smålandssektionen till Småland-Ölandssektionen nu är klar. 

• Beslutades att Lotta kontaktar Ing-Marie Röstlund angående lathunden.  

§ 96 
 
Nästa möte. 
Nästa möte äger rum den 25-26 maj på Nova Park hotell, Knivsta 
  
§ 97 
  
Mötet avslutas. 
Susanne avslutade mötet 
  
  
  
  
  
  
  
  
Susanne Björkman Helena Hellström Johan Fogelberg 
Ordförande  Sekreterare  Justerare 
  
  
  
  
  
  
  


