
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte/arbetshelg med Golden retrieverklubben 2004 04 17-18 

  

Närvarande 

Beslutande: 
Annika Thunfors, Helena Hellström, Agnetha Hammarstedt, Ing-Marie Röstlund, Marie Ullatti, Lars Johnsson (§ 
83-86), Anette Hellgren (§ 69 - § 86) 

Suppleanter: 
Christina Svensson 

Anmält förhinder: 
Gunilla Wedeen 

Adjungerade: 
Li-Maria Carlson (§ 77- § 84), Kerstin Eklund (§ 77), Cilla Hamfelt (§ 92) Helene Strömbom (§ 79 - 81 §) 

Föredragande i respektive paragraf anges med kursiv text. 

  

§ 69 

Mötets öppnande 

Annika öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

§ 70 

Val av justerare 

Till att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll utsågs Marie 

§ 71 

Fastställande av dagordningen 
• Beslutades att fastställa dagordningen med följande tillägg under övriga frågor: Pengar till PRA-

forskning, Eventuell sponsring av bok, Motion till SSRK angående Centralt arkiv, Information om 
erbjudande angående genförluster.  

§ 72 

Godkännande av föregående protokoll, 2004 03 05 och 2004 03 07 (konstituerande) 
• Beslutades att godkänna ovanstående protokoll  

§ 73                                                           

Anmälan av protokoll och eventuella uppdrag från klubbmötet 2004 
• Beslutades att lägga protokollet till handlingarna samt notera det uppdrag till utredning beträffande 

fördelning av medlemsavgifter som gavs vid klubbmötet  



§ 74 

Inkomna skrivelser. Helena 

Inkomna skrivelser presenterades: 

Brev från Anders Morelius 

• Beslutades att Helena och Annika besvarar brevet  

Protokollsutdrag från SKKs standardkommitté 

Från SKK angående Sveriges Hunddag, 21 augusti -04 

• Beslutades att Anette bevakar detta för GRKs räkning  

Från SKK ang Hamiltonplaketten och SKKs förtjänsttecken 

• Beslutades att bordlägga frågan till nästa möte  

Från SKK Inbjudan till avelsrådskonferens 

• Beslutades att anmäla Ing-Marie, Annika, Helena och Anette till konferensen  

Från SKK ang ansökningsrutiner för specialklubbarnas utställningsprogram 

Brev från Lena Andersson ang hundkurser i egen regi 

          En ingående diskussion fördes 

• Beslutades att Annika svarar brevskrivaren  

Från SKKs Uppfödar-och kennelkonsulentkommitté 

Nyhetsbrev från SKK mars 2004 

SSRK /HS styrelseprotokoll 2004 01 31-02 01 

§ 75 

Utgående skrivelser. Helena 

Utgående skrivelser presenterades: 

Minnesanteckningar från GRKs sektionsdagar till sektionerna 

Svar till Dalarnasektionen från kassören  

§ 76 

Uppföljning av sektionsdagarna 
Genomgång av den utvärdering som gjordes vid sektionsdagarna. 

Resumé till GN 3/04 av utvärderingen. Väsentligt att försöka ta hänsyn till det som framkommit i 
utvärderingarna vid planering av nästa års sektionsdagar. 

Mötet ajournerades för diskussion kring respektive ledamots ansvarsområde, roll i styrelsen, kontakter med 
sektioner och medlemmar m.m. 



§ 77 

Rapport från SSRKs funktionärsdagar, 3-4 april -04. Annika, Kerstin, Helena 

Rapport lämnades från ordförande-, avels och utställningsseminarierna 

§ 78 

Anmälan till kurs för Avelsansvariga steg 1. Helena, Annika 

·         Beslutades att anmäla Helena till kursen samt att tillfråga de föreslagna personerna. 

Mötet ajournerades för diskussion kring roller och  ansvarsområden för ledamöter och adjungerade, 
information. 

§ 79 

Genomgång av rutiner kring information samt annonser på hemsidan. 

·         Beslutades att införa möjlighet att annonsera privata kurser och tjänster i GN, fr.o.m. GN 3/04. 
Information om detta införs snarast på hemsidan. Anette formulerar den inledande texten.  

·         Beslutades att erbjuda privata kursarrangörer och andra dock ej försäljning av valpar möjlighet att 
köpa annonsplats, ½ spalt s/v 250:- i GN eller köpa ett pkt med annons i GN (ett nummer) och på 
hemsidan (tre månader) till en sammanlagd kostnad av 400:- . Om större annons i GN + hemsida, 
rabatt 100:- 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Uppdras till Agnetha och Anette att till nästa styrelsemöte komma med ett konkret förlag till hur man kan 
administrera och finansiera kommersiella annonser på hemsidan.  

§ 80 

Rutiner för material till GN. Helene 

Diskuterades vikten av att manusstopp respekteras samt ansvariga för de fasta avdelningarna; avel, utbildning, 
jakt, mentalitet och exteriör .Diskuterades även vikten av att vidareutveckla den nybildade ungdomssidan. 

·         Beslutades att utse Fanny Hellström till att vara ungdomsredaktör. 

·         Beslutades att en förtydligande text beträffande regler för medlemsannonser i GN ska finnas med 
fr.o.m. GN 3/04 

·         Beslutades att annonser som är i sådant skick att de kräver merarbete för publicering kommer att 
faktureras via GRK. 

§ 81 

Förslag till ny layout på hemsidan. Li-Maria, Anette 

Diskuterades det nya förslaget till layout på hemsidan. 

·         Beslutades att webmaster arbetar vidare i enlighet med förslaget och med de förslag till ändringar 
som framkom. 

·         Beslutades att uppdra åt informationsansvarig att till nästa styrelsemöte komma med ett konkret 
förslag till om det finns behov av att utvidga den  

     ·         nuvarande redaktionskommittén till en informationskommitté 
          med ansvar för både tidningen och hemsidan. 



§ 82 

Förslag till informationspolicy. Anette 

Diskuterades förslaget. 

·         Beslutades att fastställa informationspolicyn med de föreslagna ändringarna och tilläggen. 

·         Beslutades att informationspolicyn ska bifogas nästa nyhetsbrev till sektionerna 

§ 83 

Förslag till grafisk profil för Golden retrieverklubben. Anette 

·         Beslutades att fastställa den grafiska profilen med de föreslagna ändringarna och tilläggen. 

·         Beslutades att den grafiska profilen ska bifogas nästa nyhetsbrev till sektionerna 

§ 84 

Förslag till medlemsinformation. Anette 

·         Beslutades att fastställa den nya medlemsinformationen med de föreslagna ändringarna och 
tilläggen 

·         Beslutades att informationen ska publiceras i GN, finnas med på hemsidan och bifogas ”Välkommen 
goldenvalp” samt även finnas tillgänglig på mässor där GRK är representerad. 

§ 85 

Kommande styrelsemöten 

3-4 juli 

·         Beslutades att inbjuda Stockholmssektionen till lördagen  

25-26 september 

13-14 november 

Mötet ajournerades för diskussion kring rutiner för styrelsearbetet 

§ 86 

Uppföljning, rapporter och eventuella beslut rörande jakt. Lasse 

Kommande arrangemang: 

24-25 april- Kurs för sektionerna med Curt Blixt.” Varför gör hunden så vid funktionsbeskrivning”?  

2 maj -Working test i Almunge. Obs! att ny klassindelning gäller; nybörjar-, unghunds-, öppen och elitklass. 

8-9 maj- Kursledarutbildning, steg 1, för sektionerna med Curt Blix 

15-16 maj - Kurs med engelska instruktörer på Norr Malma 

5-6 juni- Träff för inofficiella domare och jaktansvariga i sektionerna 

Ev. Officiellt A-prov oktober 



10-11 juli - SSRKs Workingtestutbildning. Bengt Källman och Henrik Parkkilla kommer att gå utbildningen 

§ 87 

Jubileumskommittén. Helena 

·         Beslutades att inköpa jubileumstallrikar till de domare som dömer vid goldenspecialen 

§ 88 

Uppföljning, rapporter och eventuella förslag till beslut gällande exteriör. Marie 

Diskuterades vikten av att ta fram en kursplan för exteriörkurserna. 

·         Beslutades att Marie tar fram ett förslag till manual till nästa möte 

·         Beslutades att information om den nya poängberäkningen för Dual purposepriset ska finnas i GN 
3/04 

·         Beslutades att det som står i sektionshandboken angående domare på Open shows ska gälla 

§ 89 

Valphänvisningen. Annika 

·         Beslutades att ska finnas en ruta på blanketten för anmälan av valpkull till valphänvisningen, där 
man kan ange om föräldradjuren är MH-beskrivna samt en förklarande text på hemsidan. 

§ 90. 

Standardkommittén. Helena 

Redogörelse lämnades. Konstaterades att Standardkommittén utan motivering ånyo förkastat de förslag till 
ändringar och språkliga förbättringar av nyöversättningen av standard för golden retriever som klubben 
inkommit med. 

·         Beslutades att Helena fortsatt bevakar ärendet 

§ 91 

Genomgång av verksamhetsplan för 2004 

En genomgång av verksamhetsplanen gjordes 

Mötet ajournerades för diskussion kring roller och ansvarsfördelning kring arbetet med avelsstrategin 

§ 92 

Övrig uppföljning, rapporter och eventuella förslag till beslut. Cilla 

·         Beslutades att Cilla undersöker med Britt-Marie Lundgren om hon kan ansvara för de administrativa 
kontakterna med SBK gällande MH-beskrivningar. Information  i GN 3. 

·         Beslutades att det ska finnas en lista i GN över kommande MH-beskrivningar under Mentalitet 

·         Beslutades att det ska finnas en direkt länk till Mentalitet, ej via avelskommittén, på hemsidan 

·         Beslutades att MH-funktionärslistor ska finnas hos Britt-Marie 



·         Beslutades att Agnetha tillfrågar den föreslagna personen om att vara bollplank för 
funktionsbeskrivningar.  Christina ska till nästa möte presenterar ett konkret förslag till hur stödet till 
sektionerna gällande anordnande av funktionsbeskrivningar ska utformas. 

·         Beslutades att jaktansvarig ansvarar för att resultat från funktionsbeskrivningar skickas till 
uppfödare 

• Beslutades att centrala JUM gruppen lägger upp ett eget forum för funktionsbeskrivarna.  

·         Beslutades att funktionen som JUM-ansvarig i sektionerna ska finnas kvar 

·         Beslutades att förkortningen JUM i fortsättningen skall stå för 

     Jakt Utbildning Mentalitet 

§ 93 

Genomgång av Avelsstrategi för golden retriever 

Strategin gicks igenom och följande beslut fattades: 

·         Beslutades att Ing-Marie sköter den administrativa hanteringen av uppfödarutbildningen samt 
lämnar ett förslag till revidering av utbildningen till nästa möte 

·         Beslutades att Christina gör ett första utkast till en introduktion till jakt och jaktprov med retriever 
att vara ett komplement till uppfödarutbildningen steg 2. 

·         Beslutades att uppdra till Anette att ta fram förslag till utformande av intyg för genomgången 
uppfödarutbildning som stämmer överens med GRKs grafiska profil 

·         Beslutades att Annika kontaktar lämplig person att driva projektet med framtagande av en videofilm 
med stöd av de stolpar till manus som styrelsen fastställer vid nästa möte. 

·         Beslutades att Ing-Marie påbörjar arbetet med att ta fram en standardiserad utvärderingsmetod 
gällande mentalitet, hälsa, jaktliga egenskaper, exteriör samt påverkan på avelsstrukturen . För detta 
ändamål ska även ett formulär tas fram som av hanhundsägaren ska kunna beställas från och skickas 
in till avelsansvarig. 

§ 94 

Rutiner kring rapportering av PRA-fall. Ing-Marie 

·         Beslutades att Ing-Marie kontaktar Jörgen Norrblom, Rasdata, angående redovisning av 
anlagsbärare för PRA samt om möjlighet att göra simulerade stamtavlor. 

Information ska gå ut till sektionerna i nyhetsbrevet med uppmaning att kontakta lokala 
ögonlysningsveterinärer och ordna tillfällen för ögonlysning. 

§ 95 

Övrig uppföljning, rapporter och eventuella förslag till beslut rörande utbildning. Christina 

·         Beslutades att Christina tar över och fullföljer det arbete med kursledarutbildning som påbörjats av 
Lena Essedahl 

 

 

 



§ 96 

Övrigt rörande avel. Ing-Marie 

·         Beslutades att till avelskommittén adjungera Annika Andersson, att i första hand arbeta med 
information. Noteras att Cilla Hamfelt och Kerstin Eklund sedan tidigare är adjungerade till 
avelskommittén. 

§ 97 

Motion till SSRK fullmäktige samt motion till SSRK angående centralt arkiv. Annika 

·         Beslutades att före 1 maj fatta ett AU-beslut om huruvida motionerna skall lämnas in. 

§ 98 

Utredning kring nya stadgar, eventuellt fullmäktigesystem i Golden retrieverklubben samt 
omfördelning av medlemsintäkter 

·         Beslutades att tillsätta en kommitté för utredande av dessa frågor 

§ 99 

Exteriördomarkonferens retriever 2005. Helena, Marie, Annika 

·         Beslutades att utse Marie till projektledare. Lägesrapport till nästa möte 

§ 100 

Balans-och resultatrapport. Agnetha 

Balans- och resultatrapport t.o.m 04 04 15 lämnades och godkändes av mötet. 

·         Beslutades att ekonomifrågor från och med nästa möte ska ligga i dagordningens början 

§ 101 

Övriga frågor 

Pengar till PRA-forskning 

-  Noteras att vi ej uppmärksammar på annat sätt än som görs i dag för skänkta pengar till PRA-forskning 

Sponsring av bok 

-          Frågan diskuterades och noterades i enlighet med tidigare beslut att böcker som kan tänkas ha 
intresse för medlemmarna gärna kan recensera i Golden Nytt samt  eventuellt köpas in för försäljning. 

Motion till SSRK angående centralt arkiv (se paragraf 97) 

 
Information om erbjudande angående genförluster 
-  Annika svarar i enlighet med den diskussion som fördes 

§ 102 

Nästa möte 

Nästa möte är den 3-4 juli 



§ 103 

Mötets avslutande 

Annika avslutade mötet och tackade alla för visat engagemang 

  

Annika Thunfors                       Helena Hellström               Marie Ullatti  
Ordförande                               Sekreterare                        Justerare 
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