
 
 
 

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 
2006 01 21-22, Nova Park hotell, Knivsta 

 
 
Närvarande: 
 
Beslutande                        
Ing-Marie Röstlund 
Lena Flodfält 
Helena Hellström 
Marie Ullatti 
Inger Karlsson 
Cilla Hamfelt 
Lasse Johnsson 
  
Suppleant: 
Tomas Ellström 
  
Anmält förhinder: 
Gunilla Wedeen  
  
Adjungerade: 
Li-Maria Carlson, webmaster , (§1 - § ) 
Eva Johnsson (§11)  
  
§ 1 
Mötet öppnas 
Ing-Marie öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
  
§ 2 
Val av justerare 
Till att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll utsågs Tomas. 
  
§ 3 
Fastställande av dagordning. 

Dagordningen fastställdes med vissa mindre justeringar. 

 § 4 

Rapport från informationskommittén. Lena 

Informationsansvarig rapporterar att mycket positiva omdömen om hemsidan och Golden Nytt inkommit. 
  
§ 5 

Rapport monter HUND 2005 
GRK var representerad med rasklubbsmonter på HUND 2005. Tack till Stockholms- och Västmanlandssektionen 
för all hjälp! 
Även vid Göteborgsutställningen, My Dog, i januari 2006 hade Göteborgssektionen ordnat monter för GRK. 
  
§ 6 
 
Aktuell rapport redaktionskommittén. Helena Lillan 

Planering för innehållet i Golden Nytt för 2006 är klar. Stamtavleboken kommer att färdigställas under våren. 
Ett mycket stort antal annonser har inkommit. Bland annat därför kommer inga resultat från Open shows att 
finnas med i stamtavleboken. Dessa resultat är publicerade två gånger tidigare i Golden Nytt.  



§ 7 
  
Godkännande av föregående protokoll, 2005 11 19-20  
Beslutades att godkänna föregående protokoll, 2005 11 19-20, och lägga det till handlingarna. 
 
§ 8 

Inkommande skrivelser 

2005 11 28 - Skrivelse från Marianne Bimer Olofsson angående kommittén för utredning av valphänvisningen 

2005 11 29 – Rapport från Eva Johnsson från möte på SKK ang Prcd-PRA 

2005 11 30 – Tack från Mona Lilliehöök med anl av uppvaktning på högtidsdagen 

2005 12 19 - Skrivelse från SKK angående RAS 

2006 01 09 – Rapport från Club Show från Jämtland/Härjedalensektionen 

2006 01 10 - Fråga från Lotta Carping angående avelsansvar i styrelsen 

2006 01 10 – Fråga från Lotta Carping angående avgift för FA-medlem till SSRK 

2005 12 02 – Från SSRK 

-          Auktorisation av exteriördomare på golden retriever; Kjell Svensson 

-          Minnesanteckningar  från möte med SKK ang Prcd-PRA, Helena Rosenberg 

-          Förfalskning av inbjudan till HUND 2005 

2005 12 08 – Från SSRK 

-          Förfrågan angående 2005-års protokoll 

-          Inbjudan till SSRKs funktionärsträffar i april 2006 

-          Information ang postgången inom SSRK 

2005 12 21 – Från SSRK 

-          Minnesanteckningar avelskonferens november 2005 

-          Meddelande från Norsk kennelklubb ang exteriördomare Kari Edmund  

2006 01 13 – Från SSRK 

-          Info om uppfödare som meddelats icke-hänvisning 

-          Pressmeddelande ang SKKs grundregler 

-          Pressmeddelande ang SKKs registreringsstatistik 

2006 01 20 – Från SSRK 

-          Ny blankett för exterörbeskrivning 

-          Information om hänvisningsstopp 

-          Utvärdering av egenskapsprotokoll 



-          A-provschampionat SJ(a)Ch för retriever att gälla från 1 januari-06 

-          Månadsbrev januari-06 

-          Inbjudan till kurs i avelsplanering steg 2 

Minnesanteckningar från SSRKs avelskonferens den 19-20 november 2005 

Redogöresle för SSRKs exteriördomarkonferens för retrievers 17-18 september 2005 

 Åtgärder 

Marie svarar Jämtland/Härjedalensektionen ang Club Show 
  

§ 9 

Utgående skrivelser 

Svar till Laura Lindgren från jaktansvarig ang särskilda prov 
Svar till Karin Haggård ang efterlevnad av regler. 

  
§ 10 

Aktuell rapport valphänvisningen 

 
Diskuterades sammansättning för den paneldebatt som ska hållas i samband med klubbmötet. 

• Beslutades att göra en gemensam inbjudan till de föreslagna personerna  
  

§ 11 
 
Aktuell rapport PRA och Sensorisk neuropati. Eva Johnsson 
En redogörelse gjordes för det aktuella forskningsläget rörande PRA och Sensorisk neuropati hos golden 
retriever.  
En rapport kommer att publiceras i GN 1/06. 
Beträffande Sensorisk neuropati har en forskargrupp vid SLU, i samarbete med Karin Hultin Jäderlund, 
engagerats för den vidare genetiska utredningen. 
En ansökan om medel till vidare forskning kommer att inges till GRKs forskningsfond. Styrelsen ställer sig 
positiv till en sådan ansökan. 
  
§ 12 
 
Aktuell rapport gällande utbildning och sektionerna. Tomas 

Önskemål har framkommit från sektionerna om central utbildning av funktionsbeskrivare. Styrelsen ställer sig 
positiv till detta. 

Poängterades vikten av att stötta Bohus/Dalslands nya styrelse. 

§ 13 

Aktuell rapport gällande mentalitet. Cilla 
 
Konstaterades att antalet beskrivna hundar stigit betydligt sedan föregående år. Meddelades att det är 
problem med resultatredovisningen. SBK mental är inte uppdaterat sedan mars 2005! Utsökningarna 
som Anita H senast gjorde i Lathunden gav märkliga och felaktiga resultat. Cilla har varit i kontakt 
med Per-Erik Sundgren angående detta och inlett en diskussion med honom om vilken typ av rutiner vi 
behöver för resultatredovisning.  

  

SSRK har tillsatt en MH-kommitte och sökt ett centralt avtal för sina raser. Detta avtal ska kunna utnyttjas av 
de rasklubbar som inte har egna avtal. Cilla ingår i SSRKs MH-kommitté och kommer att fungera som SSRKs 
kontakt gentemot SBK. SSRKs engagemang inom MH kommer på sikt att underlätta vårt arbete med utbildning 
av MH-funktionärer samt administrationen av MH. 



  
§ 14 
 
Bokslut 2005. Inger 
Bokslut för 2005 presenterades 

• Beslutades att fastställa årets balans- och resultaträkning och att överlämna dessa till revisorerna  
• Beslutades att föreslå klubbmötet att årets resultat skall överföras i ny räkning.  

 
§ 15 
 
Budget 2006 
Budget för 2006 presenterades.  
                                                                                                                   

• Beslutades att fastställa budgeten för 2006 att presenteras vid klubbmötet  
• Beslutades att även fortsättningsvis ge ett aktivitetsbidrag om 1.500:- till sektionerna efter att 

ansökan och verksamhetsplan inkommit.  
• Beslutades att föreslå klubbmötet en höjning av medlemsavgifter till 225:- för fullbetalande, 

oförändrad för familjemedlemmar.  
 
§ 16 
 
Rapport från möte med Agria. Tomas, Helena 
Rapport lämnades från mötet med Agrias representant angående GRKs samarbetsavtal med Agria.  
 
§ 17 
 
Sektionsdagar/klubbmöte 
Programmet för sektionsdagarna fastställdes. 
 
§ 18 

Aktuell rapport rörande jakt. Lasse 

Poängterades vikten av att sektionerna ansöker i god tid om anordnande av särskilda prov samt 
jaktprovsprogram och program för Working test.  

Genomgång av programinnehåll för jaktseminariet under sektionsdagarna. 

Utvecklingsgruppen för funktionsbeskrivning kommer ha ett möte i januari och då sammanfatta året som gått 
samt göra en revidering av funktionsbeskrivningsprotokollen utifrån årets och föregående års erfarenheter. 
 
§ 19 

Aktuell rapport rörande exteriör 
Utställningsprogrammet för 2006 är klart, 24 open shows kommer att arrangeras. Domare vid Golden specialen 
blir Catrina Bäckström, Gert-Olle Lindkvist och  Maria Sandlund. 
Presenterades förslag till exteriörbeskrvningsblankett. 

• Beslutades att göra ytterligare justeringar, samt att Marie formulerar en plan för hur blanketten ska 
prövas under 2006.  

• Presenterades nytt avtal med Royal Canin att gälla för de kommande tre ren.  
• Beslutades att det ska vara möjligt att inbjuda även utländska domare till Open shows. Sektionen ska 

då inkomma till exteriöransvarig med en dispensansökan.  

Presenterades förslag till Exteriörhelg under hösten 2006. Marie och Helena fortsätter planeringen. 
  
§ 20 

Manual til Goldenspecialen 
Lillan har utarbetat ett förslag till manual. Lasse och Marie bearbetar förlaget till nästa möte. 
 
 
 
 
 
 



§ 21 

Goldenfilmen 

Aktuell rapport presenterades. Föreslås att bjuda in Gunela Asp till ett kommande styrelsemöte för vidare 
diskussion om filmens färdigställande. 

§ 22 
 
Aktuell rapport hälsokommittén. Ing-Marie 
Presenterades förslag till blankett att användas som hjälp i avelsarbetet att publiceras i  GN 1/06 och på 
hemsidan. 
 
§ 23 
 
Verksamhetsberättelse 2005 
Verksamhetsberättelser från de olika ansvarsområdena har färdigställts och kommer att sammanställas för 
tryckning till klubbmötet och publicering på hemsidan. 

• Beslutades att fastställa verksamhetsberättelsen med de föreslagna ändringarna att presenteras vid 
klubbmötet. Ett exemplar tillställes revisorerna.  

  
§ 24 

Motioner till klubbmötet 

Beslutades att föreslå klubbmötet enligt följande: 

Motion 1 - Förslag till beslut: Klubbstyrelsen yrkar avslag till motionen 
Motion 2 - Förslag till beslut: Klubbstyrelsen yrkar avslag till motionen 
Motion 3 - Förslag till beslut: Klubbstyrelsen yrkar avslag till motionen 
Motion 4 - Förslag till beslut: Klubbstyrelsen yrkar avslag till motionen 
Motion 5 - Förslag till beslut: Klubbstyrelsen yrkar avslag till motionen 
Motion 6 - Förslag till beslut: Klubbstyrelsen yrkar avslag till motionen 
Motion 7 - Förslag till beslut: Klubbstyrelsen yrkar avslag till motionen  
Motion 8 - Förslag till beslut: Klubbstyrelsen yrkar avslag till motionen  

  
  

§ 25 
 
Styrelsens förslag till klubbmötet 
Beslutades att styrelsens förslag till tillägg i GRKs uppfödaretiska anvisningar beträffande Sensorisk neuropati 
dras tillbaka i avvaktan på den pågående forskningen. 

§ 26 

Övrig uppföljning av föregående protokoll, 2005 11 19-20 
Beslutades att föregående protokoll var uppfyllt 

§ 27 

Kommande möten 
Nästa möte blir den 3 mars 2006. 

§ 28 

Mötets avslutande 
Ing-Marie avslutade mötet och tackade alla för deltagande och visat engagemang. 
  
  
 
Ing-Marie Röstlund                    Helena Hellström                       Tomas Ellström 
Ordförande                               Sekreterare                               Justerare 
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