
 
 

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 2 juni 2007  

Plats: Nova Park Hotell, Knivsta 

Beslutande:    Lotta Fornås 
 Ingela Stake 
 Inger Karlsson 
 Anita Ohlsson 
 Li-Maria Carlson 
 Tomas Ellström 
 Eddie Bergstrand  

Adjungerad:  Annika Sahl-Kadar, sekreterare  

Anmält förhinder: Pia Andersson 
   Owe Rindstrand  

§ 91 

Mötetes öppnande 

Vice ordförande Lotta hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

  

§ 92 

Val av protokolljusterare 

Till att tillsammans med vice ordförande justera mötesprotokollet valdes Ingela Stake 

  

§ 93 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med följande tillägg 

Kalendern under § 97 Info 

FB broschyren under § 97  Info 

Frågespalt på webben § 98 

Agrias sammanställning över Golden under § 97 information 

Profilkläder § 99 övriga frågor 

  

 



§ 94 

Exteriör 

Rapport från SKK om speciella regler etc inför världsutställningen den 4 juli 2008. SKK kommer att göra offertförfrågan 
på specialrosetter för alla rasklubbar, dock kommer ingen sambeställning ske. Katalogen kommer inte att ingå i 
utställarpriset. Logga för världsutställningen finns på SKKs hemsida och kennlar får fritt använda den på sina hemsidor. 

Fråga från Sthlm sektionen om möjlighet få bidrag om de tar fram en specialrosett  

Beslut: Sektionen får återkomma när de har specat sina merkostnader för specialrosetter. 

Openshowdomare 

Från sektionerna har det börjat komma in förslag på Open showdomare inför 2008, skall vara inne senast den 1 
augusti 2007. Lillan har gått ut med info till alla exteriöransvariga i sektionerna. 

Certifieringsutbildning 

Kerstin Eklund och Helena Hellström kommer att hålla i certifieringsutbildning för utställningsansvariga på 
sektionsdagarna 2008. 

 Trimhäfte 

Helena H och Lillan skall träffas i sommar och fota. 

Openshowdomarkonferens  

Är planerad till den tredje helgen i september 2008 i Uppsala ca 50 personer lö-sö. 

Kerstin Eklund och Kjell Svensson kommer att vara med. Lillan, Kerstin, Cissi M o Kjell skall träffas för att sätta upp 
riktlinjer för konferensen för att se vilken mer domare som skall anlitas. 

  

§ 95  

Utbildning 

Instruktörsutbildning 

Klart med intstuktörsutbildningen som kommer att köras i samarbete med labbe och flatklubbarna. Anmälningar har 
börjat strömma in. Tyvärr har vi bara 10 platser, så alla kommer inte att kunna komma med. Tanken är dock att det 
skall vara ytterligare diplomeringsomgång, för att sedan köra en certifiering efter det. Certifieringen är rent 
jakt/viltspårintriktad på retriever. 

FB utbildning 

Kommer att genomföras en i Sunne i augusti. 4-5 anmälningar, annons kommer i nästa nr av GN. Ytterligare en 
planerad senare i höst i Sundsvalls trakten. Eventuellt kan Ulla F tänka sig att ha en,. 

Beslut: Pia kontaktar Solveig Eriksson om det praktiska kring utbildningen i Sundsvall, samt håller kontakt med Ulla F 
om tänkbart utbildningstillfälle. 

Utbildningskommittén 

Annika Thunfors har tackat ja till att vara med i kommittén.  

Uppfödarutbildningen 

Annika T jobbar med den. Kommittén har bl a diskuterat att försöka få in mer genetik i utbildningen 



§ 96 

Jakt 

Rapport från Jaktkommittémöte   

A-prov 18 september, obs ändrat datum 

B-provet är under kontroll. Det blir GRKs Klubbmästerskap, om fler anmälningar kommer in än vad man har möjlighet 
att ta emot kommer man använda sig av lottningssystem, men bortlottning måste ske med hänsyn till meriter under 
det gångna året, Viktigt att det skrivs reportage samt tas bilder.  

Beslut: Arrangerande sektionen skall tillfrågas om uppdraget att dokumentera denna, för klubben, historiska händelse. 

Sammanställning av priser, utrustning, inköp mm 

Beslut: Lotta gör en sammanställning och hör av sig till Royal.  

Goldenlägret 

Är under kontroll. Tyvärr har inte alla som velat kunna få komma med pga brist på boendet. Pia skall förhandla med 
Pudelklubben om det går att få loss fler stugor från deras bokning. 

Beslut: Eddie skriver en artikel från sitt första Goldenläger från ett nybörjarperspektiv. Annika T tillfrågas att skriver 
från årets läger. Utvärdering skall tas in från deltagarna. Fotograf skall tillfrågas 

Goldenspecialen 2008 

På sektionsdagarna var alla överens om att det var ett arrangemang som skulle fortgå. Tre personer har anmält sig till 
kommittén. Dalasektionen har anmält sitt intresse att arrangera specialen 2008. Härjarö finns bokat den 7-10 augusti 
2008, som ett alternativ för Dalarna att välja. 

Beslut: Lotta kallar till ett första GS kommittémöte i sommar.  

Öka aktiviteterna i sektionerna 

Goldenklubben är bra på mycket men har ibland svårt för är att aktivera sina medlemmar i sektionerna. Lotta 
presenterar tanken på en Sektionskamp som utgår från RAS, jakt, mentalitet, funktionsbeskrivning, openshow samt 
medlemsvärvning. Poäng utdelas för varje aktivitet som sektionen arrangerar samt på antalet nya medlemmar 
sektionen fått in. Vinnande sektion kommer få en summa pengar att fritt disponera för sektionen. Agria samt Royal 
Canin tillfrågas om sponsringsintresse. 

Beslut: Inger och Tomas tar upp sponsringsmöjligheten med Agria och Royal.  Lotta utvecklar tanken vidare.  

WT domarutbildning 

Utbildning av domare WT i vår fick endast 4 anmälningar. 

Steg II inofficiell domarutbildning 

Kommer att hållas i samband med B-provet i Dalarna, 6-8 deltagare. 

SSRKs jaktdomarkonferens 

Tyvärr var inte GRK representerad pga sjukdom. 

Jaktdomarenkäten 

Lotta har fått in ganska många svar på domarenkäten, Kommer att publiceras i kommande nr av GN samt på RAS 
konferensen. 

 



Instruktörsutbildning jaktlydnad 

Gunilla W planerar att i samband med B-provet i Dalarna genomföra första steget av en trestegsutbildning för 
instruktörer i jaktlydnad 

Beslut: Eddie tar kontakt med Gunilla om de praktiska detaljerna.  

Funktionsbeskrivningskommittè 

Har inkommit med en omfattande rapport om verksamheten.  

Beslut: Att bjuda in Sofia till nästa styrelsemöte. Alla skall läsa deras rapport till dess. Kommittén får i uppdraget att 
gå in i sektionshandboken för att uppdatera manualen. Tomas kontaktar de sektioner som fortfarande har JUM på sina 
hemsidor. Lillan går igenom kommitténs önskemål om strukturen för FB på hemsidan och tar kontakt med kommittén. 

GRK skänkt pris till GRK utställning  2008 i jaktklass 

Klubben bör skänka pris till vinnande hund i konkurrensen jaktklass för att uppmuntra det extra i linje med vårt 
långsiktiga arbete att se Golden retrievern som en apporterande hund. 

Beslut: Att skänka pris till vinnande hund i jaktkonkurrensklass i respektive tik och han klass. 

  

§ 97  

Information 

Goldenfilmen 

Vi har fått ett förslag på kontrakt av filmaren, förhandlingar pågår. 

Gamla goldenfilmen 

Pia har inte haft kontakt med Britta ännu. Hon bor i Tyresö, så det vore lämpligt om någon som bor nära där kan 
hämta den. 

Beslut: Pia kontaktar Britta och meddelar sedan Annika som bor nära när/om hon kan hämta filmen. 

Valpbroschyren 

Inte klar ännu. Börjar bli kris i lagret, varit många valpkullar nu i vår. 

PR ansvarig 

Tomas har fått svar från intresserade personer 

Beslut: Tomas tar kontakt med de intresserade för vidare diskussion 

Funktionsbeskrivningsbroschyren  

Behöver uppdateras 

Beslut: Ge FB kommittén i uppdrag att uppdatera den. Tomas tar kontakt med dem samt med Royal om 
finansieringsstöd 

Arkivering 

Vi behöver göra en inventering av vad som finns och vad som borde finnas av gamla protokoll etc som har ett 
historiskt värde för klubben. Efter tre år kan vi lämna det för kostnadsfri förvaring till Folkrörelsearkivet. 



Beslut: Anita plockar fram namn på gamla styrelseledamöter som kan tillfrågas om vart protokoll etc som är värdefullt 
för klubbens historia att bevara kan finnas. Inger gör gallringen av de gamla handlingar som finns i klubbens ägo. 
Enligt SKKs rekommendation använder vi Folkrörelsearkivet för arkivering av äldre handlingar 

Vägg almanacka för 2008 

Gott om tid ännu, Lillan avvaktar slutdatum för anmälan av aktiviteter för 2008 dvs den 1/8-07. 

Beslut: Tomas skriver i nyhetsbrevet om att en vägg almanacka kommer att göras över alla aktiviteter i sektionerna, 
uppgifter dit skall vara inne 1 augusti  

Agrias sammanställning över golden 

Kan konstateras att Golden är en frisk ras, där 4 av 5 blir äldre än 10 år. 

Beslut: Tomas skriver en artikel till GN samt till infospalten 

Informationskommittén 

Annette Hellgren har meddelat att hon lämnar kommittén. 

  

§ 98 

Webbsidan 

Rapport 

Bandbredden har måst utökats  pga den stora tillströmningen av besök på hemsidan, I snitt har vi  29310 besökare 
per månad och som tillsammans tittar på 42173 sidor. 

Beslut: Att i möjligaste mån minska PDF filerna på hemsidan eftersom de tar ett väldigt stort utrymme. Lillan och 
Anitha ser över 

Frågespalt på webben 

Bordlägges 

  

§ 99  

Övriga frågor 

Miljöpolicy 

Bordlägges 

Föreningsteknik 

Bordlägges 

Profilkläder 

Klubben har fått förfrågan från leverantör om intresse finns för att ta fram en väst samt om klubben är villig att 
sponsra tryck av loggan. 

Beslut: De flesta sektioner har egna loggor, samt att de även själva tar fram de profilkläder de vill ha. Styrelsen ser 
inte det som ett uppdrag centralt. Annika mailar frågeställaren och hänvisar till våra sektioner. 

 



Förfrågan om doping samt funktionsbeskrivning. 

Styrelsen har fått en förfrågan om en hund som äter antibiotika kan genomföra en FB, eller om den anses dopad pga 
medicinering. Samma medlem undrar även om kostnaderna för uppfödaren när en sektion arrangerar en 
funktionsbeskrivning för hennes valpkull. 

Beslut: Lotta besvarar frågeställaren, att vi strikt följer SKK regler när det gäller doping, se SKKs hemsida. Frågan om 
kostnaderna för FB skickas över till FB kommittén för besvarande. 

  

§ 100 

Bordlagda ärenden 

Inventering av vandringspriser 

Lillan har skickat meil till de som har GS vandringspriser och påmint om att priserna skall finns på plats vid årets 
special. Texterna på statuterna skall läggas ut på hemsidan 

Beslut: Tomas scannar in texterna till Lillan som lägger ut på hemsidan.  

Om att utse hedersmedlemmar 

Bordlägges 

  

§ 101 

Inkomna handlingar 

2007-04-19 Offert gällande produktion av GN samt försäljning av kommersiella annonser 

2007-04-20 Brev från medlem med erbjudande om köp av jaktväst, samt förfrågan om sponsring från 
klubbstyrelsen av GRK loggan 

2007-04-20 Skrivelse från GN redaktionskommitté om behovet av fler ledamöter i kommittén 

2007-04-25 Information om FB funktionärslista 

2007-04-25 Mail från Nils-Gunnar Karlsson med förslag på sektionsindelning 

2007-05-01 Mail från medlem med förfrågan om jaktprovsregler för GRKs officiella B-prov 

2007-05-02 Mail från dansk goldenägare vilka rättigheter som gäller i Sverige när han köpt valp för avel 
som sedan visat sig ha HD. 

2007-05-11 Mail från Klubben för Irländsk Vattenspaniel, ang möjligheten att få vara med i vår 
funktionsbeskrivning 

2007-05-13 Mail från uppfödare ang karens för antibiotika och kortison vid FB. Samt vilka kostnader 
uppfödaren skall stå för vid FB. 

2007-05-15 Ansökan till uppdraget som redaktör för GN 

2007-05-25 Mail från nystartat företag som vill ha synpunkter på deras information om vår ras 

2007-05-30 Ansökan till uppdraget som redaktör för GN 

2007 -06-01 Ansökan till uppdraget som redaktör för GN 



  

§ 102 

Utgående handlingar 

2007-04-22 Ansökan till SSRK gällande Officiella B-prov, GRKs Officiella Klubbmästerskap 

2007-04-23 Inbjudan till sektionerna, utbildning av Inofficiella domare med steg II 

2007-04-27 Till SSRK GRKs svar på organisationsremissen 

2007-05-01 Svar till medlem ang jaktprovsreglerna för GRKs officiella B-prov 

2007-05-03 Svar till dansk goldenägare vad gäller vid köp av avelsdjur  

2007-05-15 Förslag på avtal med Klubben för Irländsk Vattenspaniel att använda den av GRK framtagna 
funktionsbeskrivningen 

2007-05-25 Motion till SSRKs fullmäktige 2008 om ändrad mandatfördelning 

2007-05 27  Svar från GRK till nystartat företag om vår rasspecifka egenskaper 

  

§ 103 

Nästa möte 

Nästa möte är den 1-2 september 

  

§ 104 

Mötets avslutande 

Lotta tackade för dagens arbete och avslutade mötet  

   

Lotta Fornås                     Ingela Stake                         Annika Sahl-Kadar 
Ordförande                       Justerare                              Sekreterare 

  

 


