
 
 
 
Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 
2006-05-06--07, Nova Park hotell, Knivsta 

 Närvarande: 

Beslutande: 
Sigvard Eriksson 
Tomas Ellström 
Inger Karlsson 
Owe Rindstrand 
Pia Andersson 
Ingela Stake t o m § 92 
Lotta Fornås fr o m § 88 

Suppleant: 
Tommy Zetterman 
 
Anmält förhinder:            
Eva Dahlman  

Adjungerade:              
Li-Maria Carlson 
Lotta Lindeberg, ang. Goldenspecialen § 90 

                     

§ 85 

Mötet öppnas 

Sigvard öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

                                                            

§ 86 

Val av justerare 

Till att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll utsågs Inger Karlsson. 

  

§ 87 

Fastställande av dagordning. 

Beslutades att dagordningen fastställs med smärre ändringar och övriga frågor  

 

 

  



§ 88 

Ekonomisk rapport 

Inger lämnade en rapport om det ekonomiska läget. 

  

§ 89 

Godkännande av föregående protokoll 2006-03-19 och 2006-03-03 

Beslutades att efter en korrigering godkänna protokollet från 2006-03-19 och lägga det till handlingarna. 

Beslutades att godkänna protokollet från 2006-03-03 och lägga det till handlingarna. 

  

§ 90 

Rapport Goldenspecialen 2006 

Lotta Lindeberg från aktivitetssektionen i Göteborg lämnade en rapport om arbetet med Goldenspecialen. 

Beslutades att bevilja ett bidrag på 7000 kr till arrangörerna av Goldenspecialen 2006 att gälla enbart detta 
arrangemang. 

Beslutades att bordlägga frågan om vilken strategi huvudstyrelsen skall ha gällande ekonomiskt biträde till 
arrangörerna av kommande Goldenspecial. 

Beslutades att i vid huvudstyrelsens möte i samband med Goldenspecialen göra en ekonomisk utvärdering av 
arrangemanget.  

Beslutades att Owe är huvudstyrelsens kontaktperson med arrangörerna. 

Beslutades att huvudstyrelsen ger i uppdrag till jaktkommittén för Goldenspecialen 2006 att för Golden 
retrieverklubbens räkning inköpa 8 par kommunikationsradioapparater för att användas vid detta arrangemang. 

Skrivelse angående detta bifogas protokollet. 

Dessa kommunikationsradioapparater skall efter användning sedan sändas till och förvaras hos klubbens 
materialförvaltare, varifrån de sedan kan utlånas. 

Beslutades att Lotta Fornås och Owe tar fram underlag till en enkät gällande Goldenspecialen och hur den i 
fortsättningen skall arrangeras som senare kommer att behandlas under sektionsdagarna. 

  

§ 91 

Resumé av föregående års styrelsearbete 
Beslutades att bordlägga frågan till nästa möte då adjungerad som bjudits in inte kunde närvara 
  

§ 92 
Rapporter och befästa kommittéer  

-    1. Hälsa  

Sigvard rapporterade att två av de tillfrågade personerna, tackat    
          ja till att fortsätta arbetet i hälsokommittén. Svar väntas från en  
          tredje.  



  

Uppfödarkonferensen:  
Beslutades att Tomas undersöker alternativ till Nova Park, då det är fullbokat där 20-21 
oktober      

-         2. Jakt och funktion 

Lotta Fornås rapporterade om arbetet med att bilda en jaktkommitté Två tillfrågade har tackat 
ja. 

   Resultatmottagare, viltspårs- och jaktprovsresultat: 

Beslutades att Anita Glenberg får uppgiften som resultatmottagare samt att Tomas informerar 
de berörda. 

  

-         3. Mentalitet 

Ingela redogjorde för en begäran från en veterinärstuderande som vill göra en studie av 
hundägare som MH-testat sina hundar och nå dessa vi en annons i Golden Nytt 

Beslutades att bevilja personen att annonsera i Golden Nytt 

  

-         4. Funktionsbeskrivning/gemensam utveckling av FB 

         Cilla Hamfelt och Ulla Frisk är tillfrågade och fortsätter i dessa kommittéer 

  

-         5. Exteriör 

Owe lämnade en rapport om arbetet med Club Show i Boden 

Beslutades att GRK skänker hederspris, pläd till certvinnarna.  

  

Beslutades att Owe får i uppdrag att se över frågan om styrelsens medverkan på Club Show.  

  

Trimhäftet, som bara finns kvar i ett fåtal exemplar, diskuterades 

Beslutades att Li-Maria och Helena Hellström handhar frågan och presenterar ett förslag med 
kostnader till nästa styrelsemöte. 

  

Diskuterades exteriörhelg som anges i verksamhetsplanen för 2006  

Beslutades att Owe handhar frågan om exteriörbeskrivnings- protokollet och att det ska tas 
upp i samband med uppfödarkonferensen. 

  

  



-         6. Avelsstruktur 

Sigvard informerade om att Lena Widebeck tillfrågats och vill fortsätta med arbetet. 

  

-         7. Utbildning 

Tommy informerade om att en utbildningskommitté är under bildande och flera personer 
tillfrågats och är villiga att bidra. 

Beslutades att Linda Gustavsson och Eddie Bergstrand ingår i utbildningskommittén. 

Beslutades att Tommy tillsammans med gruppen tar fram utbildningsplaner för 
funktionsbeskrivare. 

Beslutades att Tommy och Eva inventerar utbildningsbehovet i aktivitetssektionerna. 

Beslutades att köpa in ett antal exemplar av ”Föreningsteknik” som disponeras av styrelsen. 

  

-         8. Kontaktperson för aktivitetssektionerna 

Tommy informerade om att han kommer att skicka en presentation till samtliga sektioner. 

  

-         9. Kommitté för gemensam utveckling av funktionsbeskrivning 

Sigvard informerar om att arbetet i kommittén fortsätter. 

  

-         10. Information 

Pia informerade om att sektionerna kommer att få ett nyhetsbrev som tidigare. 

  

Diskussion om hanteringen av e-post. 

  

Beslutades att Pia och Lotta ser över IT-/mailrutiner och inventerar behovet av IT-utrustning i 
klubben.  

-         11. Redaktion, Golden Nytt 

Giesela låter hälsa att det är viktigt att respektive ansvarig använder sina spalter för att 
fortlöpande lämna information till medlemmarna.  

  

§ 93 

Utredningskommittén, stadgeändringsförslaget 

Sigvard informerade om att Nils Gunnar Karlsson fortsätter arbetet med stadgeändringsförslaget. 



Beslutades att Sigvard håller kontakten med Nils Gunnar Karlsson i ärendet. 

Beslutades att Tommy informerar sektionerna i ärendet. 

Beslutades att Tomas och Lillan ser över möjligheten att publicera förslaget i Golden Nytt och på hemsidan. 

Owe har noterat att i de typstadgar som gäller nu inte är speciellt detaljerade. 

Beslutades att bordlägga frågan till nästa möte. 

  

§ 94 

Valphänvisning 

Diskuterades åtgärder p.g.a. de bifallna motionerna på klubbmötet. 

Beslutades att göra ändringar i villkoren för valphänvisningen enligt de förslag som lämnats av Owe och 
valphänvisarna. 

Beslutades att Tomas ansvarar för att det publiceras i Golden Nytt och på hemsidan. 

Beslutades att ge möjlighet att införa en länk till Rasdata till respektive hund i valphänvisningslistan. Lillan 
utformar tillägget på blanketten 

Diskuterades annonsering av valpar på Blocket.  

Beslutades att Tomas kontaktar SKK med anledning av länken till SKK på Blocket. 

Diskuterades valpbroschyren och behovet av att förnya denna 

Beslutades att Pia och Lillan ser över broschyren Välkommen Goldenvalp och möjligheterna att göra ändringar 
av denna. 

  

§ 95 

Medlemsservice 

Sigvard informerade om att Lotta Carping fortsätter med sina arbetsuppgifter. 

Beslutades att Lotta Carping bjuds in till styrelsemötet i samband med Goldenspecialen. 

§ 96 

  

Inkomna skrivelser 

-         Sigvard informerade om en skrivelse angående en uppfödare och att anmälaren uppmanats 
att anmäla saken till SKK 

  

-         Brev från hundägare vars hund drabbats av SN och som nu vill starta en stödgrupp för 
hundägare med hundar som drabbats av sjukdomen.  



                   Beslutades att Sigvard tar kontakt med brevskrivaren och  
                   uppmana denna att skriva en insändare till Golden Nytt 

  

-         2006-03-29 från SSRK, retrieverjaktkommittén 

          Sammanträdesprotokoll ang. beslut om restriktioner av B-prov  
          samt kommentarer till detta. 

  

-         2006-03-29 från SSRK:s kansli     

          Minnesanteckningar från specialklubbskonferens 2006-02-04-- 
          05 Sammanträdesprotokoll, HS 2006-03-06 

          Revidering av typstadgar för rasklubb  

  

-         2006-04-10 från SKK 

          Inbjudan till informationsträff angående Circuit 2008 

           Beslutades att fastställa tidigare beslut att Li-Maria Carlson och Cecilia Mårtensson representerar 
GRK på informationsträffen. 

  

-         2006-04-24 från Stockholmssektionen ang. lydnadskurser och trimning 

          Beslutades att GRK inte ska uppmuntra att kommersiella annonser läggs in på våra hemsidor. 
Aktiviteter skall bedrivas i sektionens regi. Tomas besvarar skrivelsen 

  

-         2006-05-03 från Flatcoated retrieverklubben, Thomas Persson angående 
sektionshandboken 

         Beslutades att tillåta att FRK får tillgång till valda delar av handboken. Lillan håller i kontakterna 
med Thomas Persson   

§ 97 

Utgående skrivelser 

-         2006-04-01, brev till Eva Eriksson med anledning av komplettering av ansökan om 
utökning av rasregister 

  

§ 98 

Rapport Golden Nytt 

Sigvard lämnar rapport om läget och informerar om att GN nr 2 nu är i tryck 

  



  

§ 99 

Rapport hemsidan 

Lillan informerar om vissa ändringar på layouten. Hon vill göra en utvärdering av användarvänligheten på 
hemsidan 

Beslutades att göra en utvärdering av hemsidan. Lillan tar fram lämpliga frågeställningar för en sådan 
undersökning. 

 Beslutades att bordlägga frågan till nästa möte om inköp av mer webutrymme. 

  

§ 100 

Övriga frågor 

Sigvard redogjorde för motionerna till SSRK:s fullmäktigemöte 

  

§ 101 

Nästa möte 

10-11 juni på Nova Park 

§ 102 

Mötets avslutande 

Sigvard förklarade mötet avslutat och tackade alla för visat engagemang 

  

  

Sigvard Eriksson                      Tomas Ellström                     Inger Karlsson 

Ordförande                             Sekreterare                          Justerare 
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