Protokoll fört vid styrelsemöte med Golden retrieverklubben 2005 03 04
Nova Park hotell, Knivsta
Närvarande
Beslutande:
Annika Thunfors
Agnetha Hammarstedt (från § 50)
Anette Hellgren
Helena Hellström,
Lars Johnsson
Ing-Marie Röstlund
Christina Svensson
Marie Ullatti
Suppleanter:
Gunilla Wedeen
Adjungerade:
Cilla Hamfelt
Li-Maria Carlson
Föredragande i respektive paragraf anges med kursiv text.
§ 44
Mötets öppnande
Annika öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 45
Val av justerare
Till att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Marie.
§ 46
Fastställande av dagordningen

•

Beslutades att fastställa dagordningen med tillägg av följande två punkter:
Förtydligande gällande val av ledamöter till SSRK fullmäktige
Förtydligande gällande styrelsens svar på motion nummer 5.

§ 47
Godkännande av föregående protokoll, 2005 01 22-23
Beslutades att godkänna föregående protokoll, 2005 01 22-23 och lägga det till handlingarna
§ 48
Inkommande skrivelser presenterades
- Inbjudan till SSRK fullmäktige 23-24 april-05
- Inbjudan till möte med representanter för rasklubbar inför exteriördomarkonferens i samband med SSRKs funktionärsträffar
- Inbjudan till SSRKs funktionärsträffar 2-3 april-05
- Brev från Susanne Björkman angående ansökan till SKKs preparandkurs för blivande exteriördomare

•

Beslutades att sekreteraren formulerar ett svar till Susanne Björkman utifrån den diskussion som fördes

- Brev från Helena Wennmark och Giesela Jansson ang kommersiella annonser i Golden Nytt

• Beslutades att ansvarig utgivare tillsammans med ordförande diskuterar denna fråga vidare.
Skrivelse från Laura Lindgren angående översättning av standard för golden retriever
•

Beslutades att uppdra till den nya styrelsen att arbeta vidare med denna fråga.

§ 49
Utgående skrivelser presenterades
Nyhetsbrev januari-05
Remissvar gällande antal hundar per dag vid utställning
Svar på remiss ang nya stadgar för rasklubb inom SSRK
§ 50
Ordförande informerar
Information angående Medelpadsektionens årsmöte
§ 51
Aktuell rapport angående Goldenspecialen
Arbetet fortskrider och glädjande många vill vara med och hjälpa till.

§ 52
Aktuell rapport angående Goldenlägret
Arbetet fortskrider. Annons kommer i GN 2/05.
§ 53
Förslag till yttrande över nya jaktprovsregler. Lasse
Förslag till yttrande gicks igenom.

•

Beslutades att godkänna förslaget till yttrande. Helena sänder in yttrandet till SSRKs kansli.

§ 54
Aktuell rapport, exteriördomarkonferens retriever 05. Marie
Aktuell rapport lämnades. Supplementet till raskompendiet är nu ute på remiss hos referensgruppen.
Beslutades att arbetsgruppen själva kompletterar med den person de behöver.
§ 55
Aktuell rapport rörande avel. Ing-Marie
Aktuell HD-statistik 19,5 AD-statistik 15,5 %
Sensorisk neuropati - Den genetiska bedömningen är osäker på grund av det lilla materialet, men ett tydligt släktskap har
kunnat iakttagas på såväl mödernet som fädernet.
PRA- Aktuell rapport rörande forskning och frekvens ögonlysning på hundar fem år och däröver.
§ 56
Aktuell rapport rörande information. Anette
Betonades vikten av att alltid skriva namn och datum på texter på hemsidan.
Diskuterades behovet av att översätta vissa delar av hemsidan till engelska
§ 57
Aktuell rapport rörande mentalitet. Cilla
Rapport rörande Per-Erik Sundgrens program Genetica
För närvarande finns 1381 MH beskrivna golden varav 57 har avbrutit.
§ 58
Aktuell rapport rörande funktionsbeskrivningar. Cilla
För närvarande finns ca 1100 funktionsbeskrivna hundar. Kenth Svartberg har på förfrågan fått ta del av hela materialet.
Curlyklubben har uttryckt önskan om att skriva samarbetsavtal med GRK
§ 59
Anmälan av revisorernas rapport. Agnetha
Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.
§ 60
Aktuell ekonomisk rapport. Agnetha
Aktuell ekonomisk rapport lämnades och lades till handlingarna.
En diskussion inleddes angående gränsdragningen mellan kommersiella annonser och medlemsannonser.

• Beslutades att den nya styrelsen utreder denna fråga vidare.
Rapport lämnades från SKKs kurs för kassörer.

§ 61
Övriga frågor
Ang val till SSRK fullmäktige konstaterades att detta kan göras först efter klubbmötet.
Diskuterades svar på motion nummer 5.
§ 62
Övrigt inför sektionsdagarna och klubbmötet
Praktisk genomgång av ansvarsområden vid sektionsdagar och klubbmöte
§ 63
Mötets avslutande
Annika avslutade mötet och tackade för visat engagemang.
Annika Thunfors
Ordförande

Helena Hellström
Sekreterare

Marie Ullatti
Justerare

