Protokoll fört vid styrelsemöte med Golden retrieverklubben 2004 03 05

Närvarande:
Susanne Björkman
Helena Hellström
Agnetha Hammarstedt
Lena Essedahl
Annika Thunfors
Marie Ullatti

Anmält förhinder:
Lars Johnsson
Terese Zetterman

Föredragande i respektive paragraf anges med kursiv stil.
§ 49
Mötet öppnas
Susanne öppnade mötet och hälsade alla välkomna
§ 50
Val av justerare
Till att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll utsågs Agnetha.
§ 51
Fastställande av dagordningen
Övriga frågor
Motion till SSRK fullmäktige
Brev från Maria Pålsson

§ 52
AU beslut
·

Beslutades att godkänna AU-beslut 04 02 24 rörande Bohuslän/Trestad/Dalslandssektionens byte av
namn till Fyrstadssektionen.

§ 53
Övrigt rörande information
·

Beslutades att arrangemang annonseras på hemsidan endast om de är i Goldenklubbens regi. Detta
ska skrivas in i webpolicyn

§ 54
Standardkommittén. Helena
Rapport lämnades angående den nya skrivelse som ingivits tills SKKs standardkommittén
§ 55
Revidering av raskompendiet.
Påpekades att avelspolicyn har en given plats i revideringen av raskompendiet.

§ 56
Inkommande skivelser
Inkommande skrivelser presenterades.
Brev från Maria Påhlsson
Inbjudan till SKKs kurs fär avelsråd steg I, 23-24 oktober-04
Inbjudan till SKKs kurs i avelsplanering steg II, 15-16 maj-04
2004 02 06 från SSRK:
-

Pressmeddelande ang lag mot tidelag

-

Nyhetsbrev februari-04

-

Avregistrering av inaktiva kennelnamn

-

Information om nya stadgar

-

SSRKs funktionärsträffar 2004-04-15 Meddelande om ickehänvisning

-

Rasstandard för golden retriever

2004 02 13 från SSRK:
-

Remiss gällande SKKs uppfödarutbildning

-

Inbjudan till Working test utbildning

-

Påminnelse om konferensbidrag

-

Länsklubbarnas utställningsprogram 2006

-

Minnesruna

-

Höjd kostnad för rasdata

2004 02 20 från SSRK:
-

Pressmeddelande ang Svenska jordbruksverket

-

Meddelande om exteriördomare Hans Lehtinen

-

Kontaktpolicy inom organisationen

Inventering av SKKs uppfödarutbildning
Brev från Kjell Nielsen
·
·

Beslutades att ordförande besvarar brevet från Kjell Nielsen
Beslutades att GRK har för avsikt att säga upp avtalet gällande rasdata fr.o.m 2004 09 01, om inte
de förbättringar gällande simulerade stamtavlor, uppgifter om inavelsgrad samt tätare uppdateringar,
som klubben önskat kommer till stånd. Protokollsutdrag skickas till SSRK.

§ 57
Avelspolicyprojektet. Annika
. En lägesrapport lämnades
·

Beslutades att Avelspolicygruppen upplöses från och med klubbmötet 2004. Styrelsen
tackar för ett mycket väl genomfört arbete

§ 58
Övrigt rörande ekonomi. Agnetha
Rapport lämnades inför klubbmötet

§ 59
Medlemsservice. Agnetha
Allt fungerar väl
§ 60
Övrigt rörande avel. Helena J
Brev angående sekretess gällande stamtavlor till hundar med epilepsi är färdigt
Rapport ang Per-Erik Sundgrens artikel om katarakt på golden retriever.

Lägesrapport ang Kerstin Eklunds omfattande administrativa arbete med PRA-hundar.
Lägesrapport ang Karin Hultin Jäderlund fortsatta arbete med hundar med rörelsestörning.

§ 61
Valphänvisningen. Susanne
Allt fungerar bra.

§ 62
Övrigt rörande utbildning. Lena
Lägesrapport angående den planerade kursledarutbildningen på Norr-Malma.

§ 63
Övrigt rörande Golden Nytt och klubbens övriga publikationer
·

Beslutades att fastställa den nya tidningspolicyn

§ 64
Motion till klubbmötet
Diskuterades den kommande behandlingen av motionen vid klubbmötet

§ 65
Anmälan av revisorernas rapport
Rapporten presenterades

§ 66
Övrigt inför klubbmötet
Praktisk genomgång inför sektionsdagarna och klubbmötet

§ 67
Övriga frågor
Styrelsen tackar Kjell Svensson för en utmärkt formulerad motion angående mandatfördelning till SSRK
fullmäktige
Brev från Maria Pålsson
·

Beslutades att Susanne besvarar brevet

§ 68
Mötet avslutas
Susanne avslutade mötet och tackade alla för deras medverkan.

Susanne Björkman
Ordförande

Helena Hellström
Sekreterare

Agnetha Hammarstedt
Justerare

