
 
 
 

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 08 17-18, Nova Park hotell,  Knivsta  

Närvarande: 

Beslutande 

Susanne Björkman 
Cilla Hamfelt 
Agnetha Hammarstedt 
Helena Hellström 
Helena Jansson 
Terese Zetterman 

Suppleant 

Annika Thunfors 

Adjungerade 

Lotta Lindeberg 
Lasse Johnsson 

Anmält förhinder 
Johan Fogelberg 

Föredragande i respektive paragraf anges i kursiv stil 

§ 135 

 
Mötet öppnas 
Susanne öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

§ 136 

 
Val av justeringsman 
Till att, tillsammans med ordföranden , justera dagens protokoll utsågs Cilla 
 
§ 137 

 
Fastställande av dagordningen 
Beslutades att fastställa dagordningen med följande tillägg under övriga frågor: ”Brev från Ingemar Borelius 

§ 138 
 
Ordföranden informerar 
Inledande diskussion om de bekymmer kravet på fungerande datorer medför.  

 

 



§ 139 

 
Administration av JUM inom och utom GRK. Cilla 
2002 08 03-04 avhölls kurs för blivande funktionsbeskrivare.  
Med utgångspunkt i de diskussioner som då fördes: 

• Beslutades att ett samarbetsavtal skrivs med de rasklubbar som vill använda GRK:s 
funktionsbeskrivning. Inledningsvis görs detta med Tollare- och Labradorklubben.  

• Beslutades att en styrgrupp bestående av GRK, LRK och Tollareklubben upprättas  
• Beslutades att Jörgen Norrblom tillfrågas om att konstruera  

en mall för registrering av resultat.  
LRK står för eventuella kostnader och GRK får använda resultaten  

• Beslutades att uppdra åt Tollarklubben  
att formulera en utbildningsplan för utbildning av funktionsbeskrivare  
i samarbete med Cilla  

§ 140 
 
Kriterier för utmärkelserna Årets avelshund/tik .  

• Beslutades att Helena J., Annika och Terese får i uppdrag att till nästa möte göra en översyn av 
statuterna för dessa utmärkelser presentera ett förslag till eventuella åtgärder.  

§ 141 
 
HD-artiklar i Hundsport och Apportören. Helena J 

• Beslutades att avelsrådet får i uppdrag att förse Åsa Lindholm med aktuell information om kopplingen 
mellan importerade hundar och HD-statistik  

• Beslutades att begära att Hundsport och Apportören tar in en rättelse avseende detta  

§ 142 

 
Övrigt rörande avel. Helena J. 

•  Beslutades att till nästa möte inbjuda avelsrådet 
•  Beträffande skrivelse från Anne Nerell: 
                   Beslutades att avelsrådet på uppdrag av styrelsen besvarar brevet  

§ 143 

Information från utställningsansvarig. Terese 

Fr.o.m 2003 01 01 återinförs unghundsklassen ( 15-24 mån) på utställning  . Öppenklassen kommer även 
fortsättningsvis att vara öppen för hundar från 15 månader och uppåt. 

Presenterades  inkomna ansökningar till Club Show 

• Beslutades att Club Show 2005 kommer att äga rum i Östersund  

Presenterades det preliminära utställningsprogrammet för Open och Valp Shows för 2003 

Presenterades resultat av röstning på domare till Goldenspecialen 2004 

• Beslutades att Terese tillfrågar de domare som fått flest röster  
• Beslutades att Terese ansvarar för bokning av Härjarö för Goldenspecialen 2004 och presenterar 

slutgiltig datum vid nästa möte  

Presenterades ett förslag till brev angående den s.k Sifo- undersökningen 



• Beslutades att brevet skickas till SBK och till de i undersökningen nämnda rasklubbarna  
• Beslutades att Therese tillskriver Gunnar Norlin och ber honom kontakta Agneta Cardell angående 

examination vid SSRK:s utställning i Sundsvall.  
• Beslutades att Terese ombesörjer att diplom trycks för av klubben arrangerad genomgången 

utbildning.  

§ 144 

 
Befattningsbeskrivning GRK. Susanne 

• Beslutades att styrelsemedlemmarna skriver ner en sammanfattning av sina respektive 
arbetsuppgifter och mailar dessa till Helena H och att Susanne och Helena H sedan sammanställer 
dessa och presenterar ett första utkast vid nästa möte  

§ 145 

 
Uppfödarkonferens , hösten 2003. Annika 

• Beslutades att Annika presenterar ett preliminärt program och en preliminär budget till nästa möte  

§ 146 

Övrigt rörande utbildning.  Annika 

• Beslutades att fr.o.m 2002 07 01 gäller ej svar på gamla uppfödarutbildningen  
• Beslutades att Annika förser Lotta med nödvändig information för presentation av 

uppfödarutbildningen på hemsidan  

§ 147 

Samarbetsavtal Agria. Susanne 
En rapport lämnades från möte med Agrias representant, Ib Ahlén 

• Beslutades att Susanne och Helena bestämmer tid för möte med Agria i november  

§ 148 

Utrustning, datorer, hård-och mjukvara. Susanne 

Diskuterades aktuella behov av datautrustning 

• Beslutades att återuppta diskussion vid nästa möte efter inhämtande av nödvändig information  

§ 149 

 
Presentation av Lasse Johnsson, adjungerad jaktansvarig 
Lasse Johnsson hälsades välkommen till styrelsen 

§ 150 

 
Rapport från Goldenlägret Annika, Terese 

Goldenlägret blev ett lyckat och uppskattat arrangemang 

• Beslutades att arrangera ett Goldenläger 2003  



§ 151 

 
Rapport angående sektionernas jaktliga verksamhet. Lasse 
Mail har gått ut till samtliga sektioner angående den jaktliga verksamheten. 

• Beslutades att Helena H skickar ut brevet igen för att om möjligt få in svar från samtliga  
• Beslutades att 2003 05 10- 11  i Fjällnora hålla en träff för sektionernas jaktansvariga och inofficiella 

jaktprovsdomare  

§ 152 

 
Övrigt rörande jakt. Lasse 
2002 04 26- 27 kommer en helgkurs att anordnas med engelska tränare för deltagare med eller utan hund 

Planeringen för det kommande varmviltsprovet fortskrider. Anmälningar börjar inkomma 

§ 153 

 
Remiss angående nationella jaktprovsbestämmelser (A-prov). Lasse 
Presentation av remissens innebörd 

• Beslutades att remissen går ut till sektionerna för eventuella synpunkter  
• Beslutades att Johan besvarar remissen  

§ 154 

 
Rapport Golden Specialen 2002. Terese, Lasse, Cilla 
Styrelsen vill framföra sitt varma tack till Västmanlandssektionen för ett mycket väl genomfört arrangemang 

• Beslutades att tillfråga Upplandssektionen om att utarbeta en manual arrangerande av Golden 
Specialen  

§  155 

 
Ekonomisk rapport. Agnetha 

Aktuell ekonomisk rapport, t.o.m  2002 08 14 presenterades 

 § 156 

 
Övrigt rörande ekonomi. Agnetha 

• Beslutades att Agnetha undersöker de ekonomiska förutsättningarna för att trycka årstidningen i 
bokform  

§ 157 

 
Medlemsservice. Agnetha 
Allt fungerar väl enligt rapport från Lotta Carping 

  

 



§ 158 

 
Rasdatatjänst via SSRK. Lotta 

• Beslutades att uppdra åt Lotta att till nästa möte presentera ett beslutsunderlag för detta 
   

§ 159 
 
Kurs i Webbadministration. Lotta  

• Beslutades att Lotta och Susanne anmäler sig till kursen  

  

§ 160 

 
Valphänvisning. Susanne 
Allt fungerar bra 

  

§ 161 

 
Brev angående länkavgifter 

• Beslutades att Annika besvarar brevet med hänvisning till den utvärdering som tidigare beslutats om  

  

§ 162 

Övrigt rörande web. Lotta 
Utvärderingen av Goldendata presenterades.  
Diskuterades behov av förtydligande text i anslutning till Goldendata. 

• Beslutades att Lotta tittar på SKKs webbpolicy till nästa möte  

                                                                      

Mötet ajournerades för information från Avelspolicyprojektet med rapport från de olika delprojektledarna. 

  

§ 163 

 
Klubbmöte 2003 

• Beslutades att klubbmötet 2003 blir den 9 mars på Nova Park hotell, Knivsta  

 

 

 



§ 164 

 
Sektionsdagar 2003 

• Beslutades att sektionsdagarna 2003 blir den 8 –9 mars på Nova Park hotell,    Knivsta  

§ 165 

 
Styrelsemöte 2003 

• Beslutades att första styrelsemötet 2003 blir den 1-2 februari på Nova Park hotell, Knivsta  

§ 166 

 
Ledamöter till SSRK fullmäktige 2002 
Till ordinarie ledamöter till SSRK fullmäktige har valts: 

Susanne Björkman, Cilla Hamfelt, Helena Hellström och Kjell Svensson 

§ 169 

 
Inkomna skrivelser. Helena H 
Inkomna skrivelser presenterades: 

- Inbjudan till SKKs Kurs I i Avelsplanering 

-         Protokoll SSRK/HS april och juni 

-         05 27 Brev från Helene Romberg 

-         06 04 Brev från SSRK ang avelspolicyprojektet 

-         06 07 protokollsutdrag SKK/AK ang HD-avläsning 

-         06 11 Protokollsutdrag SKK/HS ang Sveriges Hunddag 

-         06 12 Inbjudan till SKKs kurs i Webadministration 

-         06 12 inbjudan från SSRK till seminarium ang avelspolicy 

-         06 17 Pressmeddelande från SKK ang hund i bil på sommaren 

-         06 19 brev från Ulf Uddman ang Rasspecifik avelsstrategi 

-         SKKs månadsbrev juni-02 

-         08 02 Brev från medlemmar ang länkavgifter                                          

-         08 02 Ansökan från Anne Nerell ang betalningsåtagande från GRK för 
veterinärundersökning 

 

 

§ 170 



 
Utgående skrivelser. Helena H 
Utgående skrivelser presenterades 

-         05 27 Brev till Helen Romberg från ordf  

-         05 28 Brev till valberedningen ang jaktansvarig 

-         05 28 brev till hans Rosenberg ang examinatorslista 

-         08 01 Brev till sektionerna ang avelspolicyprojektet 

-         08 16 Brev till sektionerna ang klubbens jaktansvarig 

-         08 20 brev till sektionerna från adjungerad jaktansvarig 

Övriga frågor 

• Beslutades att Susanne besvarar brev från Ingemar Borelius  
• Beslutades att GRK skickar brev till nya domare på Golden retriever och lyckönskar  

§ 171 

 
Övrig uppföljning av föregående protokoll 

• Beslutades att protokoll, 2002 05 24- 25 var uppföljt 
   

§ 172 
 
Nästa möte blir den 2-3 november  

§ 173 
 
Mötet avslutas 

Susanne avslutade mötet 

 

 

Susanne Björkman                            Helena Hellström                       Cilla Hamfelt 

Ordförande                                       Sekreterare                              Justerare 

 


