Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben
2006-06-10 -- 11, Nova Park hotell, Knivsta

Närvarande:
Beslutande:
Sigvard Eriksson
Tomas Ellström
Inger Karlsson
Owe Rindstrand
Pia Andersson
Ingela Stake t o m § 111 p.1
Lotta Fornås fr o m § 106 t o m 115
Suppleanter:
Tommy Zetterman
Eva Dahlman
Adjungerade:
Li-Maria Carlson
Gunela Asp § 109
Annika Thunfors § 110
Cilla Hamfelt § 110

§ 103
Mötet öppnas
Sigvard öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 104
Val av justerare
Till att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll utsågs Eva Dahlman

§ 105
Fastställande av dagordning.
-

Beslutades att dagordningen fastställs med smärre ändringar och övriga frågor

§ 106
Rapport Goldenspecialen
Owe lämnade rapport om Goldenspecialen.
-

Beslutades att ge möjlighet att lämna förslag till domare på Goldenspecialen 2007i samband
med årets Goldenspecial. Tomas tar fram ett formulär som skall lämnas in där senast den
27 augusti.

§ 107
Ekonomisk rapport
Inger lämnade en rapport om det ekonomiska läget. I stort sett ser det bra ut, men det är viktigt att vara
återhållsam. Golden Nytt nr 2 kommer att som väntat ge en förlust. Betalningarna av Goldenlägret har börjat
komma in.
Diskussion om behovet av inköp av IT-utrustning, bl a scanner till valpförmedlingen. Klubben har köpt in extra
minne till webansvarig.
-

Beslutades att till klubben hyra den IT-utrustning som behövs och köpa in USB-minnen.
Lotta Fornås håller i frågan och begär in offerter. AU tar beslut efter hennes förslag.

§ 108
Rapport Circuit 2008
Li-Maria berättade om informationsmötet om Circuit 2008 där hon och Cissi Mårtensson från
Stockholmssektionen representerade Golden retrieverklubben. Hon berättade att ett kontrakt är inskickat och
att stockholmssektionen är arrangör av arrangemanget.

§ 109
Goldenfilmen
Gunela Asp informerade om arbetet med filmen. P g a olika omständigheter har det varit svårt att få
inspelningsarbetet att gå framåt. Gunela presenterade ett manus under namnet ”Golden retriever möjligheternas ras” och berättade att f n är ca 75% av filmningen klar. Hon visade ett avsnitt av det som hittills
spelats in.
-

Beslutades att bordlägga frågan och att Sigvard håller i kontakten med Gunela

§ 110
Resumé av föregående års styrelsearbete
Annika Thunfors och Cilla Hamfelt, som inbjudits till mötet informerade om bakgrunden och upplägget av RAS
§ 111
Rapporter från kommittéer

-

1. Hälsa
Sigvard rapporterade om det fortsatta arbetet med att bilda en hälso- kommitté. Flera har
tillfrågats, bl a ett antal sakkunniga och svar väntas.
Beslutades att Sigvard tar kontakt med företrädare för den tidigare hälsokommittén för
överlämnande av information och ev. handlingar.
Beslutades att Sigvard tar kontakt med föreslagna veterinärer

-

2. Jakt och funktion
Lotta Fornås rapporterade från jaktkommitténs möte, se separat redogörelse som bifogas
protokollet
Beslutades att ansöka om att få arrangera ett officiellt A- resp B-prov under 2007. Arrangör
blir huvudstyrelsen
Beslutades att se över statuterna för Årets viltspårshund så att det inte är oklart vad som
gäller. Tomas ansvarar för detta.

-

3. Exteriör
Diskuterades styrelsens närvaro på Club Show.
Beslutades att representant från styrelsen skall närvara på Club Show och att detta skall
skrivas in i manualen.
Owe redogjorde för en ansökan om utökat rasregister
Beslutades att tillstyrka Martin Johanssons ansökan. Owe lämnar svar till SSRK:s kansli.

-

4. Utbildning
Tommy informerade om en inkommen skrivelse där cockerklubben för att starta en egen
exteriördomarutbildning, vill ta del av GRK:s utbildningsplaner för denna.
Beslutades att Tommy delger cockerklubben vår utbildningsplan i korta drag.
Diskuterades utbildning i allmänhet, där det är viktigt att bredda informationen, i synnerhet
om sektionshandboken samt att denna uppdateras efter hand.
Eva redogjorde för det som inkommit under inventering av utbildningsbehovet ute i
sektionerna. Det är mycket stort och Eva fortsätter att sammanställa detta.

-

5. Kontaktperson för sektionerna

Tommy informerade om det utskick han gjort till sektionerna och att det fått mycket positiv
respons
-

6. Information
Diskuterades nyhetsbrevet till sektionerna och vikten av att informationen kommer ut så fort
som möjligt.
Diskuterades trimhäfte och ”Välkommen Goldenvalp”-broschyren.
Beslutades att skicka ut offertbegäran på dessa häften. Lotta handlägger detta. Li-Maria, Lotta
och Pia fortsätter med arbetet med översynen av broschyrerna.
-

7. Redaktionskommittén

Giesela låter hälsa att det fortfarande behövs material till de olika spalterna och att det
lämnas in i god tid.

§ 112
Valphänvisningen
-

Beslutades att bjuda in representant/-er till ett styrelsemöte i höst. Owe har kontakten
med Marianne.

Diskuterades det förslag till ändring av valphänvisningsavgiften som införts under en provperiod på sex
månader fr.o.m. 2006-03-01
-

Beslutades att från 1 sept 2006, 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. Owe kontaktar Marianne, Li-Maria
publicerar det på hemsidan och ändrar på valphänvisningsblanketten och Tomas ansvarar för
att det publiceras i Golden Nytt.

Diskuterades valpköparskolan som tidigare förekommit på hemsidan
-

Beslutades att Pia kontaktar Annika Andersson i frågan

§ 113
Inkomna skrivelser
-

-

Brev från Annika Thunfors till hälsokommittén angående forskningen om sensorisk
neuropati.
Beslutades att se över texten på hemsidan och uppdatera den.
Sigvard tar kontakt med berörda personer.
Brev från Annika Andersson angående hälsokommittén. Sigvard har besvarat brevet.

-

Från SKK - avelskommittén –
Sigvard meddelade att SKK:s avelskommitté föreslagit att bevilja 100 000 kr i anslag för
forskning angående sensorisk neuropati

-

Brev från Helene Strömbom angående text på hemsidan angående sensorisk neuropati,
den engelska versionen.

Beslutades att Sigvard och hälsokommittén ser över detta i enlighet med tidigare beslut, se
ovan
-

Brev från Anita Hammarstedt angående uppdatering av Lathunden. Beslutades att till
klubben införskaffa uppdateringen av Lathunden

-

Brev från Nils Gunnar Karlsson, Västmanlandssektionen med en inbjudan till sektionens DM
den 2-3 sept 2006
Styrelsen tackar för inbjudan. Styrelsen kommer att representeras av Tomas Ellström som
dömer utställningen.

-

Brev från näringsidkare som vill lägga in länkar på GRK:s hemsida
Beslutades att bordlägga frågan och hänskjuta den till den kommande utvärderingen av
hemsidan.

-

2006-05-05 från SSRK:s kansli

·

Justerat HS protokoll 2006-04-12

·

Justerat protokoll viltspårkommittén 2006-04-18

·

Justerat protokoll avelskommittén 2006-04-19

·

Pressmeddelande ang ”Hundkoll”

·

Remiss Hamiltonplaketten, förslag senast 2006-08-14
Beslutades att lämna ett förslag till Hamiltonplakettmottagare. Tomas lämnar in det till
SSRK:s kansli

-

2006-05-12 från SSRK:s kansli

·

Minnesanteckning utställning funktionärsträff 2006-06-09

·

Utställningsprogram 2008

·

Auktoriserade exteriördomare

·

Justerat protokoll viltspårskommittén 2006-04-28

·
-

2006-05-15 från SSRK:s kansli
Information om hävning av reglerna retreiverjaktprov
2006-05-19 från SSRK:s kansli

·

Utökning rasregister, Martin Johansson

·

Broschyrer
Beslut angående utökning rasregister redan taget under exteriör

-

2006-06-02 från SSRK:s kansli

·

Information om arkivering

·

Sammanställning retrieverdomare

·

Inbjudan till avelsrådsutbildning steg 1 2006-10-14--15,

·

Information om hänvisningsstopp

·

Sammanställning retrieverjaktdomare
Beslutades att information om arkivering skall delges sektionerna. Tomas vidarebefordrar
skrivelsen till övriga styrelsemedlemmar för distribution till berörda i sektionerna.

-

2006-06-09 från SSRK:s kansli

·

Inbjudan seminarium utst ansvariga 2006-10-28—29

·

Instruktioner, mätning mankhöjd mm

·

SSRK:s HS protokoll konstituerande möte

·

Protokoll avelskommittén

Beslutades att samtliga skrivelser är noterade och lagda till handlingarna.

§ 114
Golden Nytt
-

Beslutades att Pia, efter en inbjudan, medverkar i ett av redaktionskommitténs möten

§ 115
Bordlagda frågor
-

Ekonomiskt biträde till arrangören till Goldenspecialen
Beslutades att åter bordlägga frågan till nästa styrelsemöte då Goldenspecialen skall
utvärderas

-

Resumé av tidigare års styrelsearbete
Se § 110

-

Översyn av nu gällande stadgar
Beslutades att bordlägga frågan tills frågan om förslaget till nya
stadgar med fullmäktigesystem är avgjord

-

Inköp av mer webutrymme till hemsidan
Ytterligare 25 mb är redan inköpt

§ 116
Övriga frågor
Uppfödarkonferensen
-

Beslutades att kalla den RAS-konferens och att den preliminärt kommer att genomföras
den 10-11 februari 2007.

§ 117
Nästa möte
25 augusti kl 13.00 - 20.00 på Tångahed i samband med Goldenspecialen

§ 118
Mötets avslutande
Sigvard förklarade mötet avslutat, tackade alla för visat engagemang och önskade alla en trevlig sommar.

Sigvard Eriksson
Ordförande

Tomas Ellström
Sekreterare

Eva Dahlman
Justerare

