
 
 
 
Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben  
2005 11 19-20, Nova Park hotell, Knivsta 

  

Närvarande: 

Beslutande: 

Ing-Marie Röstlund 

Lena Flodfält 

Tomas Ellström 

Helena Hellström 

Marie Ullatti 

Inger Karlsson 

Anmält förhinder: 

Cilla Hamfelt 

Lasse Johnsson 

Gunilla Wedeen 

Adjungerade: 

Li-Maria Carlson, webmaster, (§ 164 - § 176) 

Giesela Jansson, redaktör Golden Nytt, (§ 162) 

  

   § 154 

Mötet öppnas 

Ing-Marie öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

                                                          
                                                       § 155 

Val av justerare 

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



                                                            
                                                       § 156 

Fastställande av dagordning. 

Dagordningen fastställdes.  

                                                       § 157 

Godkännande av föregående protokoll, 2005 10 23  
·         Beslutades att godkänna föregående protokoll, 2005 10 23  

  

                                                       § 158                             

Valpkullsdeklaration 

Diskuterades ett förslag till komplettering av valphänvisningen. 

• Beslutades att diskutera detta vidare vid sektionsdagarna  

  

                                                      § 159 

Sektionsdagar/Klubbmöte 2006 

·         Beslutades att sektionsdagarna och klubbmötet kommer att hållas i Göteborg. 

Diskuterades program för sektionsdagarna. Söndag förmiddag kommer att ägnas åt en paneldebatt med 
rubriken: Vem är valphänvisningen till för? Möjlighet ska finnas för intresserade att deltaga.  

 

                                                      § 160 

Monter HUND 2005. Helena 

GRK kommer att ha monter vid HUND 2005. Helena och Lillan är ansvariga för montern.  

 

                                                      § 161 

Goldenfilmen. Lena 

Filmen planeras vara färdig för påseende till styrelsemötet i januari-06. 

                                                      § 162 

Avel 

Till SKKs möte om DNA-analyser den 21 november kommer Eva Johnsson att deltaga för GRKs räkning. 

Sensorisk neuropati. Sofia Malms rapport ligger nu på hemsidan. En filmsekvens som visar en drabbad hund 
kommer att läggas ut på hemsidan. 

CDn ska även kopieras och skickas ut till veterinärkliniker med ett följebrev med information. 



                                                      § 163 

Golden Nytt och klubbens publikationer 

GNs redaktör Giesela Jansson hälsades välkommen. 

Presenterades offerter från några olika tryckerier. 

·         Beslutades att anlita X-O Graf i Uppsala från och med GN 1/06. Inger och Giesela kontaktar 
respektive tryckeri. 

·         Beslutades att se över redaktionskommitténs sammansättning. 

·         Beslutades att ha oförändrade annonspriser, såväl medlems- som kommersiella annonser under 
2006.  

                                                      § 164 

Preliminär budget 2005. Inger 

Den totala preliminära budgeten presenterades. 

Ett nytt bokföringsprogram är nu inköpt. 

  

                                                      § 165 

Manus till verksamhetsplan och budget. 

Beslutas att manus till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan skickas till Helena senast 10 januari 2006. 

                                                      § 166 

Open shows 2006 

Presenterades Open show programmet för 2006 

·         Beslutades att i manualen för Club show och Goldenspecialen ta bort den passus som säger att 
exteriöransvarig ska närvara vid, samt att exteriöransvarig inte får ställa ut vid dessa evenemang. 

Presenterades en planerad exteriörutbildningshelg under hösten 2006. 

·         Marie och Helena presenterar ett förslag till utformning vid mötet i januari. 

Framfördes ett önskemål om att det ska utarbetas en manual till jaktdelen av Goldenspecialen . 

                                                      § 167 

Ungdom 

Tomas kontaktar sektionerna med förslag att skapa ett forum på sektionens hemsida med tips för ungdomar 
om t.ex. träningskompisar. 

Tas upp på sektionsdagarna. 

 

 



                                                      § 168 

Agria 

Beslutades att Tomas och Helena går på mötet med Agria. 

 

                                                      § 169 

Inkommande skrivelser 

-          Protokoll SSRK/HS 3-4 juli, 27-28 augusti samt 1-2 oktober- 05 

-          Prortokoll SSRKs viltspårkommitté, 6 augusti -05 

-          Från Laura Lindgren ang GRKs särskilda prov 

Från Marianne Bimer ang avgift för förlängd valphänvisning. 

·         Beslutades att från 1 mars 2006, under en försöksperiod av sex månader, införa en avgift om 150:- 
då valpen/valparna uppnått fyra månaders ålder och ska kvarstå på valphänvisningen. De kommer då 
att flyttas över till en ny lista med rubrik: valpar/omplacering 4-12 månader.  

2005 11 01 Från Karin Haggård ang kriterier för länk till egen hemsida. 

Påpekades att frågor som rör efterlevnaden av SKKs grundregler hänvisas till SKKs juridiska avdelning, 
sam att GRK inte ikläder sig några juridiska funktioner.  

Förfrågan om utökat rasregister : 

- Joakim Olsson-beslutades att tillstyrka 

- Mats Jonsson -beslutades att be sökande om komplettering med referenser. 

Marie tillskriver SSRKs kansli  

 
  

                                                      § 170 

Utgående skrivelser 

Information från Tomas till sektionerna 

  

                                                      § 171 

Arbetsbeskrivningar 

·         Beslutades att var en ska se över och eventuellt komplettera de arbetsbeskrivningar som finns i 
sektionshandboken. Skickas till Lillan senasat 10 januari 

  

 
  



                                                      § 172 

Fullmäktigesystem/Uppdrag från klubbmötet 2005 

·         Beslutades att till klubbmötet 2006 lägga ett förslag om införande av ett fullmäktigesystem i 
enlighet med det förslag som Nils-Gunnar Karlsson och Annika Sahl-Kadar presenterat 

  

                                                      § 173 

Förslag till klubbmötet 

·         Beslutades att till klubbmötet 2006 lägga ett förslag om tillägg till de uppfödaretiska anvisningarna 
rörande sensorisk neuropati. 

 
  

                                                      § 174 

Motioner 

1. Motion angående antalet förmedlade valpkullar per uppfödare och år. 

2. Motion angående ändring av tilläggskrav i valphänvisningen gällande medlemskap i GRK. 

3. Motion angående ändring av tilläggskrav i valphänvisningen gällande meritkrav på föräldradjur. 

4. Motion angående ändring av tilläggskrav i valphänvisningen gällande procentsats på höfledsdysplasi och . 

5. Motion angående ändring av tilläggskrav i valphänvisningen . 

6. Motion angående ändring av tilläggskrav  i valphänvisningen statistik 5 senaste åren. 

7. Motion angående ändring av tilläggskrav i valphänvisningen. 

8. Motion angående tillägg till valphänvisningen rörande antal kullar per år 

9. Motion angående utdelning av cert i  jaktklass. 

  

Motionerna bereds till nästa möte. 

  

                                                      § 175 

Kommande möten 

Nästa möte blir den 21-22 januari 2006 och därefter fredagen den 3 mars 2006 i samband med 
sektionsdagarna. 

                                                      § 176 

Övrig uppföljning av föregående protokoll, 2005 10 23 

·         Beslutades att föregående protokoll var uppfyllt 



                                                      § 177 

Mötets avslutande 

Ing-Marie avslutade mötet och tackade alla för deltagande och visat engagemang. 

  

Ing-Marie Röstlund Helena Hellström Marie Ullatti 

Ordförande  Sekreterare  Justerare 
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