Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2003 10 10
Nova park hotell, Knivsta
Närvarande:
Beslutande:
Susanne Björkman
Agnetha Hammarstedt
Helena Jansson
Helena Hellström
Lena Essedahl
Annika Thunfors
Anmält förhinder:
Terese Zetterman
Marie Ullatti
Lars Johnsson
Föredragande i respektive paragraf anges med kursiv stil

§ 229
Mötet öppnas
Susanne öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 230
Val av justeringsman
Till att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Helena J.

§ 231
Fastställande av dagordningen
·

Beslutades att fastställa dagordningen med följande tillägg under övriga frågor:

Goldenlägret
Rapport jubileumskommittén
Dual Purposeprisets poängberäkning
Annons i IKEA-katalogen

§ 232
Godkännande av föregående protokoll, 2003 08 30-31
·

Beslutades att godkänna föregående protokoll, 2003 08 30-31

§ 233
Inkommande skrivelser. Helena H
Inkommande skrivelser presenterades:
-

Inbjudan till rasklubbsmonter vid HUND-03
Protokollsutdrag från SKK/AK ang sekretesskrav för veterinära uppgifter samt skrivelse ang
rörelsestörningar

-

SSRKs typstadgar för rasklubbar

§ 234
Utgående skrivelser. Helena H
Utgående skrivelser presenterades:
-

Nyhetsbrev till sektionerna

-

Svar till familjen Nielsen

-

Brev till ögonveterinärer

-

Brev till berörda ang rörelsestörningar

-

Brev till försäkringsbolag ang AD

-

Svar till SSRK ang typstadgar

-

Brev till Skaraborgssektionen från jaktansvarig

§ 235
JUM. Lena
Brev till Stockholmssektionen är skickat. JUM-materialet håller på att omarbetas. Hundägar- och
uppfödarbroschyr håller på att framställas. Lena pratar med Cilla ang enhetlig layout av materialet samt klara
riktlinjer om vem som förser webmaster med material.
Diskuterades rutiner kring inrapportering av MH-resultat. Terese följer upp med SKK.
§ 236
Jakt. Lena
Artikeln om Game Fair ligger nu ute på hemsidan
Nya jaktchampions ska presenteras på hemsidan. Lena skickar ut formulär.
Brev till Skaraborgssektionen har gått ut

§ 237
Sektionssamarbete.
Information om inlett samarbete mellan Göteborg-, Skaraborg- och Hallandsektionerna

§ 238
Information.
Enkät har gått ut till sektionerna ang kommunikation inom klubben.
·

·

Beslutades att de nya domänadresserna ska gälla fr.o.m. 2004 01 01

Beslutades att den geografiska kopplingen på valphänsvisningslistan görs tillgänglig endast för
styrelsen

§ 239
Avel Helena J
Rapport från möte med Åke Hedhammar och Karin Hultin Jäderlund ang rörelsestörningar.
Redovisning av rapport ang sederingens betydelse vid höftledsröntgen.
Åke Hedhammar skall undersöka möjligheten att diagnosen ledslapphet görs synlig i resultatredovisning av
höftledsröntgen.
Beträffande brev till försäkringsbolag ang AD har Folksam och Sveland svarat att de inte har för avsikt att
införa några restriktioner avseende AD .
SKKs dataavdelning kommer under det närmaste året att vidareutveckla Rasdata så att det bland annat blir
möjligt att göra simulerade stamtavlor.
Rapport från möte med Björn Ekesten ang PRA-frågan

§ 240
Avelspolicyprojektet. Annika
En lägesrapport lämnades ang avelspolicyprojektets arbete

§ 241
Ekonomi
Uppmaning att senast den 7/11 ha inkommit med budgetförslag för respektive ansvarsområde till
Agnetha.
Agnetha tar in offerter beträffande tryckning av GN, styrelsemöten och konferenser inför 2004.
Bokföringsprogram för sektionerna skall presenteras vid sektionsdagarna.
Aktuell ekonomisk rapport t.o.m. 2003 10 09 presenterades.

§ 242
Medlemsservice
Medlemsantalet fortsätter att öka.
Internetbetalningar fungerar inte alltid. Önskvärt att fakturanummer anges vid betalning

§ 243
Exteriör
Diskuterades framtagandet av exteriör beskrivning. Marie och Susanne arbetar vidare med frågan

§ 244
Valphänvisning. Susanne
Diskuterades rutiner kring och information till berörda vid borttagande av kull från valphänvisningen.

§ 245
Redaktionskommittén. Helena H
Redaktionskommittén kommer att ha ett möte den 23/10 och återkommer med rapport vid nästa styrelsemöte.
Diskuterades eventuell utökning av de kommersiella annonserna.

§ 246
Kurs för avelsråd steg 1.
Meddelades att dessvärre ingen av de anmälda från GRK kunde beredas plats denna gång.

§ 247
Övriga frågor
·

Beslutades att egen budget görs för jubileumskommittén

·

Beslutades att Lasse, Lena och Annika gör ett förslag till poängberäkning för Dual Purposepriset att
presenteras vid nästa styrelsemöte .

·

Beslutades att tillskriva Findus/Nestlé ang annons i IKEA-katalogen. Helena gör ett utkast till nästa
möte

§ 248
Uppföljning av föregående protokoll
·

Beslutades att föregående protokoll, 2003 08 30-31 är uppfyllt

§ 249
Nästa möte
Nästa möte är den 15-16 november på Nova Park hotell

§ 250
Mötet avslutas.
Susanne avslutade mötet.

Susanne Björkman
Ordförande

Helena Hellström

Helena Jansson

Sekreterare

Justerare

