Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte
2006-09-30 --10-01, Nova Park, Knivsta

Närvarande:
Owe Rindstrand
Tomas Ellström
Inger Karlsson - fr.o.m. § 165
Pia Andersson
Ingela Stake - t. o. m. § 164
Lotta Fornås - fr.o.m. § 156 t. o. m. § 173
Tommy Zetterman

Anmält förhinder:
Eva Dahlman

Adjungerade:
Li-Maria Carlson
Nils Gunnar Karlsson § 171
Giesela Jansson § 172
§ 152
Mötets öppnande
Owe hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 153
Fastställande av dagordning
-

Beslutades att dagordningen fastställs med smärre tillägg.

§ 154
Val av justerare
Till att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Tommy.
§ 155
Godkännande av föregående protokoll
-

Beslutades att godkänna protokollet från styrelsemöte 2006-08-25, och lägga det till handlingarna.
§ 156

RAS-/avelskommittén
Ingela meddelade att hon inte kunde ta på sig ansvaret för en RAS-/avels- kommitté. Diskuterades behovet av
att ha en utsedd avelsansvarig eller liknande, bl. a. vid kommunikation med andra rasklubbar och
organisationer samt i ärenden gällande forskningsfonder.
-

Beslutades att Pia Andersson är ansvarig för RAS-/avelskommittén och att Tomas Ellström gör ett
organisationsschema.
§ 157

Ordförande informerar
Owe informerade om en givande kontakt med SSRK:s ordförande.
En ordförandekonferens är planerad. SSRK:s fullmäktigemöte är den 12-13 maj 2007. Diskuterades de olika
förslagen angående omorganisation av SSRK.
§ 158
Rapport - hälsa
Owe redogjorde för det pågående arbetet i hälsokommittén och vilka åtgärder som vidtagits. Arbetet med PRA
fortsätter, dock har ingen kontakt med England kunnat upprättas.
Diskuterades uppdraget i RAS angående antalet ögonlysta hundar över 5 år.
-

-

Beslutades att ge aktivitetssektionerna i uppdrag att under 2007 anordna en ögonlysningsdag per
sektion. Vid denna bekostar GRK genom klubbstyrelsen hela ögonspeglingskostnaden för golden fyllda
fem år.
Beslutades att alla berörda veterinärer genom brev informeras om den planerade insatsen.
Beslutades att i kommande nummer av Golden Nytt publicera en uppmaning att ägare till golden
över 5 år skall ögonlysa sina hundar.

Owe informerade om en kurs angående skelett- och ledhälsa på SLU den 18-19 november och att Eva
Swanberg kommer att medverka i denna.
-

Beslutades att Inger Karlsson hos SKK ansöker om bidrag för kursavgiften.
§ 159

Rapport -mentalitet
Ingela informerade om intresset för utbildning på mentalitetssidan, vilket fortfarande är dåligt.

§ 160
Rapport - jakt
Lotta informerade om den planerade utbildningen av inofficiella jaktprovs-domare. Det är 10 anmälda till de 15
platserna. Anmälningstiden är utsträckt t o m 10 okt.
Lotta informerade vidare om en utbildning för funktionsbeskrivare i Norrbotten. För att kunna genomföra denna
gavs dispens för ej uppnådd ålder för en kull, brev angående detta bifogas protokollet och läggs till
handlingarna.
Diskuterades hur domarna till jaktproven på Goldenspecialen skall tas ut.
-

Beslutades att frågan skall tas upp på sektionsdagarna.

Lotta informerade om de kommande officiella A- och B-proven. A-provet arrangeras av klubbstyrelsen och där
har Kjell Bräster och Lasse Johnsson tackat ja till domarskapet.
Ang. B-provet, presenterades två, mycket väl genomtänkta förslag från dala- respektive värmlandssektionen.
-

Beslutades att Dalarnas aktivitetssektion arrangerar 2007 års B-prov. Lotta meddelar berörda
sektioner.
§ 161

Rapport - exteriör
Owe informerade om att domarna till Goldenspecialen 2007 är klara. Owe redogjorde för
utställningsprogrammet och i samband med det gjordes en allmän reflektion över hur väl sektionernas
utställningar genomförs. Det är något unikt i hundvärlden och något vi kan vara stolta över.
Trimhäftet, som görs av Fanny Hellström, kommer att bli klart i år.
Owe informerade om Club Show 2008 och att domarna är klara. Diskuterades formerna för detta. Owe
kontaktar arrangören.
-

Beslutades att bordlägga frågan till nästa möte.

Owe informerade att det inkommit två ansökningar inom ansökningstiden om arrangörsskapet för Club Show
2009 från Hallands- respektive Jämtland/Härje- dalensektionerna. Presentationerna var mycket trevliga och
informativa.
-

Beslutades att Jämtland/Härjedalensektionen utses till arrangör av Club Show 2009.

Li-Maria informerade om att det kommer att vara ett möte angående Circuit 2008 den 24 oktober. Hon kommer
att informera om detta på kommande möten. Inbjudan bifogas protokollet och läggs till handlingarna.
§ 162
Rapport - utbildning
Tommy informerade om en inställd funktionsbeskrivarutbildning, p g a för få anmälda deltagare.
Diskuterades möjligheten att från klubben lämna ekonomisk ersättning till utbildning av funktionsbeskrivare.
-

Beslutades att klubben lämnar ersättning för resa, kost och logi för 1-2 kursledare vid fem tillfällen
per år vid regional utbildning av funk-tionsbeskrivningsfunktionärer.

Diskuterades den planerade RAS-/uppfödarkonferensen under 2007.

-

Beslutades att preliminärt förlägga den till den 13-14 oktober 2007 och att Tommy, tillsammans
med Tomas och Inger, påbörjar planeringen.
§ 163

Rapport - sektionerna
Tommy lämnade en rapport.
§ 164
Rapport - information
Pia berättade att Britta Hörfors skänkt den gamla goldenfilmen till klubben. Kontakt har tagits med Gunela Asp
med anledning av projektet med den nya goldenfilmen. Beslut om fortsatt arbete med denna tas den 15
oktober.
Diskuterades valpbroschyren. Lillan och Pia jobbar vidare med detta. Lotta redogjorde för de olika anbuden.
-

Beslutades att avvakta med att behandla frågan om anbuden på valpbroschyren tills denna är
färdig.

Mötet avslutades för dagen.
§ 165
Övrigt - information
Diskuterades övriga broschyrer med bl. a. raspresentation. Lillan presenterade dessa och de är i behov av
uppdateringar.
-

Beslutades att infokommittén ser över befintliga broschyrer och lämnar förslag till kommande
möten.

Owe informerade om möjligheten att använda IP-telefoni för möten. Diskuterades frågan om annonsering på
Blocket. Tomas tar kontakt med SKK för att se hur långt det arbetet kommit.
Diskuterades utmärkelser som utdelas i samband med klubbmötet.
§ 166
Regeländringar - utställning och jakt
Diskuterades ändringen i utställningsbestämmelserna att fr.o.m. 1 jan 2007, kommer veteranklassen att vara
öppen för hundar fyllda 8 år.
-

Beslutades att i enlighet med SKK:s utställningsbestämmelser, att åldern för deltagande i
veteranklass på GRK:s Open Show är 8 år. Detta gäller fr.o.m. 2007-01-01

-

Beslutades att åldern för deltagande i veteranklass på inofficiellt jaktprov arrangerat av GRK är 8 år.
Detta gäller fr.o.m. 2007-01-01.
§ 167

Ekonomi - rapport
Inger redogjorde för det ekonomiska läget.
Diskuterades de olika avtalen med sponsorer och adjungerade.

§ 168
Goldenspecialen - uppföljning m.m.
Lotta Fornås redogjorde för enkäten. Det kunde konstateras att de flesta tyckte att arrangemanget fungerat
mycket bra. Kritik har framförts från flera beträff-ande val av tidpunkt för GS.
-

Beslutades att Owe tar kontakt med arrangören av GS2006 och delger resultatet av enkäten.

-

Beslutades att Goldenspecialen, från år 2008, skall genomföras i samband med första helgen i
augusti.

-

Beslutades att ge Lotta Lindeberg i egenskap av Goldenspecialengeneral, uppdraget att tillsätta en
kommitté med uppgift att ta fram stöd för framtida arrangörer av Goldenspecialen.

Diskuterades frågan om att för Goldenlägret inrätta en kommitté med samma uppgift som den för
Goldenspecialen,.
-

Beslutades att Pia handlägger frågan om inrättande av en kommitté för Goldenlägret.
§ 169

Kommittéarbete - arbetsbeskrivningar
Diskuterades arbetet i de olika kommittéerna och det framkom att detta måste utvecklas. Behov av en
uppdatering och i vissa fall åstadkommande av arbetsbeskrivningar föreligger för de olika kommittéerna.
-

Beslutades att Li-Maria tar fram aktuella arbetsbeskrivningar så att alla har tillgång till dem till
nästa styrelsemöte.
§ 170

Klubbens medverkan vid större arrangemang
Diskuterades frågan om ekonomisk ersättning till dem som representerar GRK vid olika arrangemang.
-

Beslutades att GRK, efter ansökan därom, ger ekonomisk ersättning för kostnader i samband med
arrangemang som GRK:s klubbstyrelse fått inbjudan till.
§ 171

Stadgeändringsarbetet
Nils Gunnar Karlsson redogjorde för det aktuella läget i arbetet med det nya stadgeförslaget.
§ 172
Golden Nytt
Giesela informerade om att senaste numret av Golden Nytt är klart. Stamtavleboken 2005 är också klar och har
lämnats till tryckeriet.
Diskuterades behovet av flera kommersiella annonser. Helena Wennmark har uppdraget att söka nya
annonsörer.
Diskuterades avtalet med tryckeriet.
-

Beslutades att lämna en offertbegäran till nuvarande tryckeri samt ytterligare ett.

Diskuterades införande av en sida med radannonser i Golden Nytt.

-

Beslutades att på prov införa en radannonssida i Golden Nytt.

Diskuterades behovet av fler skribenter till Golden Nytt.
-

Beslutades att i tidningen införa en efterlysning av fler medarbetare.
§ 173

Hemsidan
Diskuterades återigen behov av en uppdatering av all information på hemsidan. Påpekades att det är varje
styrelseledamots ansvar att se till att alla uppgifter är de senaste och korrekta.
-

Beslutades att ha ett seminarium som behandlar webfrågor och Golden Nytt på sektionsdagarna.
§ 174

Klubbmöte/Sektionsdagarna
Diskuterades förslag till ordförande på klubbmötet.
-

Beslutades att tillfråga två föreslagna personer och att Owe gör detta.
§ 175

Inkomna skrivelser
·

2006-08-25 från SSRK:s kansli
Förteckning över uteslutna personer i SKK-organisationen
Förteckning över mottagare av viltspårsresultat
Påminnelse om yttrande ang. ansökan om utökat rasregister

·

2006-08-28 från SKK, inbjudan till rasklubbstorget HUND2006

·

2006-09-01 från SSRK:s kansli
Informationsbrev från ordförande
Inbjudan till rasklubbstorg 2006
Information om nytt PRA-fall

·

2006-09-15 från SSRK:s kansli
Justerat protokoll, viltspårskommittén
Justerat protokoll, exteriörkommittén
Utställningsprogram SKK 2008
Begäran om domare Club Show 2008-2009

·

2006-09-16 från Agria, information om nominering av ”Djurens hjälte”

·

2006-09-20 från Siv Konradsson ang. uppfödarutbildning

-

Beslutades att Tomas besvarar frågeställaren.

·

2006-09-22 från SKK, inbjudan till informationsträff ang. Circuit 2008

·

2006-09-22 från Svenska Service- och Signalshundsförbundet
Inbjudan till konferens Malmö 27-29 oktober

·

2006-09-22 från SSRK:s kansli
Nyhetsbrev september från SKK
Inbjudan utbildning ”Skelett och ledhälsa hos hund”

·

2006-09-27 från SSRK:s kansli
Auktoriserade exteriördomare
Protokollsutdrag styrelsemöte SKK/CS ang. ansökan till SKK:s Forsknings- och utvecklingsfond.
§ 176

Kommande möte
2006-12-02--03 på Nova Park, Knivsta
Diskuterades att ändra på datum för det tidigare beslutade styrelsemötet i januari 2007 då det är ett möte för
avelsansvariga samma helg
-

Beslutades att se över möjligheten att byta till en annan helg i januari
§ 177

Mötets avslutande
Owe förklarade mötet avslutat och tackade alla för visat engagemang.

Owe Rindstrand
Ordförande

Tomas Ellström
Sekreterare

Tommy Zetterman
Justerare

