Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 1 juni 2007
Plats: Nova Park Hotell, Knivsta

Beslutande:

Owe Rindstrand
Lotta Fornås
Inger Karlsson
Ingela Stake
Li-Maria Carlson
Anita Ohlson
Eddie Bergstand

Adjungerad:

Annika Sahl-Kadar, sekreterare

Anmält förhinder:

Pia Andersson
Tomas Ellström

§ 79
Mötets öppnande
Ordförande Owe hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 80
Fastställande av dagordning
Beslutades fastställa dagordningen med tillägg av nedanstående punkt
Goldenspecialen 2007 under § 92 jakt

§ 81
Val av justerare
Till att tillsammans med ordförande justera mötesprotokollet utsågs Ingela Stake

§ 82
Godkännande av föregående protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna

§ 83
Ordförande informerar
Motion till SSRK
Labradorklubben har skickat in en motion om att SSRK skall delas i en spaniel och en retrieverklubb.
SSRK motioner
De motionerna som är lagda till SSRKs fullmäktige, skall först behandlas av våra sektioner på deras respektive
årsmöten, för att sedan i nästa skede behandlas på vårt fullmäktige. I och med detta kommer de ombud som GRK
utser att representera klubben, veta medlemmarnas viljeyttringar i ärendena.
Motion till SSRK
Efter beslut i AU i har GRK, tillsammans med Labrador- och Flatklubben, lagt en motion till SSRK om förändrad
mandatfördelningen för rasklubbarna på SSRKs fullmäktige.
Ordförandemöte
Minnesanteckningar har skickats ut från retrieverordförandemötet som hölls före SSRKs fullmäktigemöte. Denna gång
kom bara Labrador- och Flatklubben tillsammans med oss. Nästa möte inbokat den 31 augusti. Även till detta möte har
de andra retrieverklubbarna inbjudits. Det var ett mycket fruktbart möte, där man kunde se framtida samarbetsträffar
om t ex sektionsordförandemöte, diplomerings-utbildningar, MH-utbildningar etc.
SBK
Kontakt har tagits med Ann-Marie Folkesson SBK om samarbete kring lokala samverkansmodeller. Hon funderar vidare
på att hitta modell.
Danskt championat
Info från dansk Raceledelses ordförande kring championatbestämmelser för golden i Danmark. Golden i Danmark har 6
år på sig med paranteschampionat och skall visa att rasens jaktliga förmåga inte försämras under denna period.
Beslut: Owe tar vidare kontakt med dem för information om hur de tänker gå till väga för att utvärdera hur
jaktanlagen bibehålls.
Certifikat i jaktklass
På SSRKs fullmäktige gick motionen från SSRKs Östgötaavdelning igenom om att certifikat på utställning endast kan
utdelas i jaktklass, detta skall gälla för alla retriever raser. GRKs ledamöter upplevde att klubben blev helt överkörda i
denna fråga, där klubbens uppfattning i en fråga som rör den egna rasklubben inte hörsammades.
Beslut: GRK skriver en protest till SSRK om hur ett så viktigt beslut kan fattas utan att berörd rasklubb hörsammas.
Skickas även för kännedom till SKK. Skall även publiceras på vår hemsida.
Beslut: Lotta skriver en bilaga om vårt påbörjade långsiktiga arbete med att öka rasens jaktliga förmåga, skickar det
till Owe som bifogar det till SSRK.
Inbjudan från Labradorklubben
Vi har fått en Inbjudan från Labradorklubben som vill ha en dialog och att vi skall sätta oss med SSRK och diskutera
hur vi kan gå vidare utifrån ovan nämnda beslut på SSRKs fullmäktige.
Beslut: Vi tackar ja till inbjudan samt ber om möjlighet att få titta på de olika funktionsmodellerna som finns, t ex
fartprojektet.

§ 84
Sektionerna
Antagande av sektionsstadgar
Beslut: Att fastställa de sektionsstagar som vi antog på klubbmötet, att gälla från 1/7 2007.
Beslut: Tomas ser till att skrivelsen, som Owe och Annika skrivit till GN om Fullmäktigesystemet, går ut till
sektionerna som bilaga till informationsbrevet.
Beslut: På sektionssidorna på webben lägger Lillan ut sektionernas postnummerindelning.

§ 85
Ekonomi
Rapport
Bokfört till och med 28 maj. Resultatet ligger på - 85.000, vi betar successivt av minusresultatet mot ett +- resultat,
helst hoppas vi naturligtvis på ett +resultat. Vi har äntligen fått in tipsprovision från Agria, den blev större än i fjol,
vilket innebär att fler golden är försäkrade i Agria i år. GN är back 36000. på två nummer. Vi har fått in fler
kommersiella annonser till kommande nr av GN, men medlemsannonseringen har gått ned.
Alla uppmanas vara kostnadsmedvetna och hålla koll på utgifterna samt tänka efter innan nya investeringar görs.
Beslut: Att pusha för att uppfödarna skänker medlemskap till sina valpköpare. Owe skriver brev som Lillan sedan
skickar per mail till uppfödarna när hon får in anmälan på valpkull
Inger o Tomas har träffat Royal Canin, de vill gärna vara med och finansiera material som behövs till A- provet. Lotta
får skicka mail när hon vet vad som behövs.
Viktigt att alla sektioner som är sponsrade av något företag på sina aktiviteter ser till att vinnare fotas med fodersäck
eller annat där det framgår vem som stått för sponsringen.

§ 86
Golden Nytt
Ny redaktör
Vi har fått in fyra ansökningar till den utannonserade tjänsten. Styrelsen diskuterar de olika kriterier som är viktigt att
ta hänsyn till. Samarbetsförmåga, Referenser, Kvalitet, Ekonomi, Tryckeri, Geografi, Annonsförsäljning, Tid samt
Redaktionskommitténs uppfattning.
Beslut: Kompletterande uppgifter skall inhämtas, därefter kommer intervjuer att göras. Inger, Owe och Tomas plus en
från redaktionskommittén genomför intervjuerna. Owe kontaktar Redaktionskommittén för överenskommelse av datum
i juni. Lotta kollar möjligheten att få disponera SAS rum på Arlanda.

§ 87
Ras/avelskommittén
Raskonferensen
Syfte, var står vi idag, vad har vi åstadkommit och hur kan vi utveckla alt avveckla. Alla kommittéer svarar för sin del
av RAS samt om det kommit till något nytt.

Beslut: Bjuda in Annika Thunfors att komma och prata om varför RAS, samt ta ansvar för återkopplingen.
Beslut: Att tillsätta en arbetsgrupp, förslag: Anita, Pia , Lena Widebeck och Annika Thunfors att svara för
detaljplaneringen för konferensen. Gruppen får även ansvara för utskick etc. Anita kollar att de övriga kan.

§ 88
Hälsa
HD
Den 14 juni kommer GRK att ha ett möte med SKK, Håkan Kasström och Ulla-Britt Karlman om HD statistiken för vår
ras.
SAN
Vi har ännu inte fått något resultat från den SAN forskningen som gjorts av Karin Hultin-Jäderlund.
PRA
Vi har fortfarande svårigheter att få kompletta uppgifter från tidigare insamlade blodprover från SLU. Vi känner att vi
har svårt att gå vidare själva och behöver därför stöd av SSRK, SKK samt SLU om hur provtagningen skall ske i
framtiden,
Beslut: Hälsokommittén bjuder in SKKs avelskommitté tillsammans med SSRK och SLU för överläggningar.
Hälsoenkäten
Kontakt med SLU har tagits för en uppföljning/upprepning av hälsoenkäten som gjordes 2004, vilket även finns angivet
i vårt RAS dokument.
Ögonlysning kommer att ske på Goldenspecialen.

§ 89
Mentalitet
Programvara/lathund Spindeldiagram
Diskuterades problemet med att få fram statistik med spindeldiagram.
Beslut: Anita kontaktar Per-Erik Sundgren samt nuvarande och föregående dataansvarig om hur vi lägger upp rutiner
för statistiken.

§90
Jakt
Goldenspecialen 2007
Bidrag sökes från arrangerande sektion på 7000:-. Sektionen fick bidrag förra året och informerades om att det var en
engångsföreteelse. Styrelsen är inte i det ekonomiska läget att man har möjlighet att införa ett permanent bidrag till
arrangör av specialen på 7000:-/år.

Beslut: Styrelsen avslår ansökan. Dock finns möjlighet för sektionen att efter redovisat resultat återkomma för
diskussion om det ekonomiska läget.

Mötets avslutande
Ordförande tackade för dagens arbete och avslutade mötet.

Owe Rindstrand

Ingela Stake

Ordförande

Justerare

Annika Sahl-Kadar
Sekreterare

