Protokoll för vid: Klubbstyrelsemöte den 1-2 september 2007
Plats: Scandic Hotell, Hotellvägen 1, Upplands Väsby

Beslutande:
Owe Rindstrand
Lotta Fornås §104-112
Tomas Ellström
Ingela Stake
Inger Karlsson
Li-Maria Carlson
Anita Ohlson
Eddie Bergstrand §113- 126
Suppleant:
Eddie Bergstrand §104-§112
Adjungerad:
Annika Sahl-Kadar sekreterare
Lena Widebeck §111
Annika Thunfors §111
Cissi Mårtensson §116
Sofia Bäckström §109 funktionsbeskrivningsbroschyr
Anmält förhinder:
Pia Andersson
Lotta Fornås söndag

§ 104
Mötets öppnande
Owe hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 105
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägget
Smällarupproret under webb
Trimhäfte under punkter exteriör
Certifieringsutbildning för utställningsansvariga under exteriör
Annonskostnader medlems- och kommersiella flyttas till punkten GN

§ 106
Val av justerare
Till justerare valdes Anita Ohlson

§ 107
Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes

§ 108
Ordförande informerar
SSRK möten 8 september,
Mental/funktionsbeskrivning
SSRKs fullmäktige 2006 gav SSRK i uppdrag att arbeta fram en mentalbeskrivning som är mer anpassad till
retrieverraserna än dagens. Tanken är att det skulle kunna vara ett steg som skall göras innan hund får starta på
jaktprov. Det skall vara tillgängligt för flera. En arbetsgrupp har tillsatts som besår av Curt Blixt, Lasse Johnsson, Cilla
Hamfelt, Marie Hansson och Bo Olsson. Det är ett långsiktigt arbete som kanske kan börja gälla 2012. Vitsen är att
många skall vilja göra det. Hur skall det användas, skall det vara krav alt möjlighet, krav för registrering,
valphänvisning? Viktigt att samtliga retrieverklubbar har en enhetlig beskrivning. Idag har flat och lab egna. Frågor att
ta ställning till framöver, hur ska resultaten tolkas, användas och presenteras? Måste vara mer lättläst än MHprotokollen är idag. Anita, Ingela och Lotta är anmälda till mötet.
Cert i jaktklass
SSRK har inbjudit retriever raserna för överläggningar ang beslutet om cert i jaktklass.
Anita och Ingela är anmälda till mötet.
Beslut: De tar med sig den policy som styrelsen redan har skrivit ihop. Lillan lägger ut den på hemsidan.
Verksamhetsplan
Konstaterades att vi är halvvägs i verksamhetsåret. Det har hänt enormt mycket och väldigt mycket är på gång.
Rapport från Goldenspecialen
Mycket trevligt arrangemang. Antalet hundar på jakten var ungefär som förra året. På utställningen var det dock något
färre anmälningar än förra året. Stort tack till GRK Göteborg och Skaraborg
Internationellt utbyte - Chicago
Royal Canin skall ha ett konvent för Golden retriever i Chicago, till vilket Owe är inbjuden. Från Sverige kommer även
ytterligare 3 personer att delta, som Royal Canin bjudit in.. På programmet finns bl a rashistoria, genetik, hälsa,
artros, hud och päls kontra näring etc.
Fullmäktigesförberedelser
För att minska på klubbens kostnader prövar styrelsen att ha styrelsemötet på l Scandic hotell i Upplands Väsby denna
gång.

Beslut: Året kvarvarande styrelsemöten samt Fullmäktigemötet nästa år bokas på Scandic Hotell, Upplands
Väsby (Lilla Blå)
Rapport från ordförandemötet
Fyra retrieverklubbar kommer att ha styrelsemöte samtidigt på Skandic 12-13 januari 2008. , Diskuterades
möjligheten att samtidigt bjuda in region och sektionsordförande för gemensam konferens för att initiera samarbete
regions/sektionsvis. Ev kunna ta med SBK i detta, kontakt har tagits och visst intresse finns. Målsättning är att bygga
upp en gemensam utbildningsorganisation, få igång så många retrieverägare som möjligt och behålla dem i våra
klubbar.
Vår nye redaktör Urban kan ta uppdrag som annonskonsult även för de andra retrieverklubbarnas tidningar för att
utöka antalet intresserade annonsörer i alla tidningarna.

Motioner till SSRK senast 1:a oktober
Gemensamma med de andra retrieverklubbarna.
a/ Klubbarna vill få skriftliga riktlinjer hur man söker officiella jaktprov
b/ Inkomna motioner skall omgående skickas ut till rasklubbarna för behandling
c/ GRK motion om att andra helgen i augusti skall vara provfri för retriever för att underlätta vår goldenspecial.
Beslut: Att stödja de två första motionerna tillsammans med övriga retrieverklubbar. Motion c skriver
Owe.

§ 109
Jakt
Goldenspecialen 2008
Arbetsgruppen har haft möte den 30/8. Gruppens uppdrag är att arbeta för att bevara och utveckla GS i framtiden.
Dalarna tar på sig det fulla ansvaret för GS 2008 och 2009 med hjälp av närliggande sektioner. Härjarö är bokat andra
helgen i augusti 2008, men för 2009 kommer det att bli någon annanstans. Det skall dock ligga i närheten av
Mälardalen. Det finns en viss risk för att eliten inte kommer till GS, då vi nu har officiellt Klubbmästerskap o A-prov.
För att stimulera elithundarna till att vara med har Lotta skissat på ett förslag på tävling ”Treklövern” - vem vinner
Goldenmästaren-Klubbmästerskapet och A-provet samma säsong. GS borde också vara ett tillfälle då man passar på
att även ha utbildning för funktionärer. GS behöver ha en egen hemsida på webben. Ha en ram som ser likadan ut år
från år, där den arrangerande sektionen lägger in information. Styrelsen hade en diskussion om sökruta i nkl, walk up i
ökl samt en viltstation i nkl. Frågorna hänskjuts till GS kommittén.
Beslut: Styrelsen tillstyrker tävlingen Treklövern och avsätter 5000:- i budgeten 2008 att tillfalla den
golden som tar hem treklövern.
Beslut: Lotta skriver ansökan till SSRK om kostnaden för två stycken engelska domare för att döma GS
elitprov och Goldenmästaren där även SSRKs domarelever har möjlighet att vara med.
Beslut: Även WT-domarna skall väljas av medlemmarna till GS.
Beslut: Den befintliga GS manualen skall kompletteras och skrivas om. Frågorna om sökruta, walk up i nkl
samt viltstation hänskjuts till GS kommittén för vidare diskussion.

A-prov
Över 30 anmälningar, har inkommit varav hälften är golden. Inger har fixat nummerlappar, flaggor och dummieväskor
med goldenmärken. Vi skall vara måna om att sätta en goldenprägel, för att visa att det är vi som är arrangörer.

B-provet i Rättvik.
Det var en oerhört hög kvallite på provrutorna. Mycket duktiga hundar och kompetenta domare. Erfarna och duktiga
provledare. Mycket publikt arrangerad avslutning. Ett stort tack till GRK Dalarna för ett mycket väl genomfört
arrangemang.
Beslut: Lotta och Lillan jobbar fram en manual för de sektioner som arrangerar Klubbmästerskapet om vad
som skall ingå.
Arbetsgrupp marknadsföring apportering - rapport
Gruppen skall lägga en policy vilken information som skall finnas med i våra tryckta material.
Gruppen har ännu ej träffats
Funktionsbeskrivningsbroschyr
Den gamla broschyren behöver uppdateras.
Antalet beskrivna golden ser ut att minska, hittills i år har 124 golden beskrivits vid 21 tillfällen.
Beslut: Att avvakta med ny broschyr till vi ser vad SSRKs arbetsgrupp kommer fram till. Kommittén
funderar på möjligheten till framtida samarbete med andra raser som är aktiva inom funktionsbeskrivning

§ 110
Sektionerna
Medlemsvärvning
Beslut: Vi har omkring 6000 medlemmar så styrelsen beslutar att inte öka arbetet med medlemsvärvning
mer än nuvarande planering.

Sektionskampen
Diskussion kring förslaget om Sektionskamp som har till syfte att stimulera sektionerna till att genomföra framför allt
mer jaktliga aktiviteter.
Beslut: Att sjösätta Sektionskampen inför 2008. Lotta och Inger går igenom vilka statuter som skall gälla.
Prissumman sätts till 10.000:- resp 2.500:- och 2.500:-. Lotta skriver ut till alla sektioner.

§ 111
Ras/avelskommittén
Raskonferensen
Lena Widebeck och Annika Thunfors redogör för planeringen av RAS konferensen. Syftet: Se över strategin för att nå
målsättningen av de kortsiktiga målen. Konstaterar att RAS dock ej satts i sjön så som önskats - ej nått ut på önskvärt
sätt. Deltagarna kommer att uppdateras, för att förstå vad RAS betyder. Vi skall diskutera brett hur lång vi kommit.
Varför klarar så många inte av att läsa och förstå RAS - vad är det som är så svårt. Långsiktigt - i nästa RAS som
skrivs kommer målen vara kvar, men vägen dit kanske förändras. RAS måste hållas levande hela tiden genom
information, utbildning, kommunikation och delaktighet. När vi åker från RAS konferensen skall vi veta vad RAS är vara uppdaterade - och haft en trevlig samvaro.
Annika T har strukturerat upp RAS dokumentet som skall läggas ut på hemsidan.

Beslut: Samtliga kommittéer skickar grupparbetsfrågor till Lena W senast den 26 september för
sammanställning

SKK inbjudan till kurs för avelsråd, steg 1
Beslut: Vi skickar ingen representant i denna gång.

§ 112
Ekonomi
Rapport
Det ekonomiska läget börjar, precis som förväntat, komma i balans. Resultatet visar ca 25.000:- plus sista augusti.
Fortfarande minus på GN 1-3, annonsintäkter saknas, vilket är orsaken till att vi inte når upp till budget.
Anmärkningsvärt få sektioner har skickat in verksamhetsplan för att få sektionsbidraget.
Beslut: Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna

§ 113
Golden Nytt
Rapport
Inger, Helena Hellström och Owe har träffat den tilltänkte redaktören Urban Pettersson och hans son. Idag gör de bl a
Schäferklubbens tidning. Gav mycket proffsigt intryck. Har ett internationellt arbetsfält. Helt annorlunda sätt att jobba.
Vi måste dock hitta former för hur vi skall ha kommunikationerna. Owe kollar att hans mail fungerar eftersom det varit
problem att få kontakt med honom via den som Lillan lagt upp.
Redaktionskommittén
Behöver nya medarbetare till kommittén. Det är styrelsens uppgift att se till att det finns en kommitté. Redaktören
skall göra tidningen, och är adjungerad styrelsen.
Beslut: Tomas kallar till möte med redaktionskommittén sittande och tilltänkta
Annonspriser , medlems- och kommersiella för 2008.
Priserna för kommersiella annonser har legat still i många år. Schäfertidningen tar ca 50% högre priser.
Medlemsannonserna har gått ned i antal.
Beslut: Inger återkommer med förslag till AU på prislista. Skall vara klart att presenteras i nr 5.
Beslut: Inger ombesörjer avtackande av förre redaktören

§ 114
Hälsa
Rapport
Kommittén kommer till RAS konferensen

SKK möte om höfter
Håkan Kasström, SKK, informerade om ändringar i det nya avläsningssystemet. Kommer att informeras om i GN.
Positivt att vi har fått föra fram våra ståndpunkter och att SKK har börjat lyssna på oss.
PRA möte med DNA gruppen
Vi har bett om ett möte med DNA gruppen om PRA. SKK återkommer med datum.
Ögonåret rapport
60 hundar ögonspeglades på GS, varav 26 över 5 år. Ögonåret har upplevts mycket positivt över hela landet. Ännu
inget nytt PRA fall. Hittills har ca 80 hundar över 5 år ögonlysts.
Beslut: Att vid ögonårets slut redovisa sektionernas insatser
Hälsoenkäten 2008
Enligt RAS skall en ny hälsoenkät göras 2008.
Beslut: Ingela tar förnyad kontakt med SLU

§ 115
Mentalitet
Rapport
Anita har gjort avkommegrupper och lagt ut på hemsidan. Vi har köpt en licens till av Lathunden. Hittills har 2305
golden retrievers beskrivits.
Enkät till uppfödare som haft kull/kullar 2004
263 enkäter har skickats ut till uppfödare som haft minst en valpkull under 2004. I första hand via mail. 24 svar har
inkommit! Av de 24 har 10 svarat ja på att de MH beskrivit kullen, så det är inte bara de redan frälsta som svarat.
Beslut: Påminnelse skickas ut med ett sista datum 14 dagar efter att den skickats. Resultatet kommer att
redovisas i GN.

§ 116
Exteriör
Framtagande av exteriörbeskrivningsprotokoll för Golden retriever
Kjell Svensson och Karin Eriksson är klara med uppdraget och lämnat sitt förslag som kommer att föredras på RAS
konferensen
Beslut: Att på RAS konferensen ta reda på deltagarnas intresse av att använda den. Alla tittar igenom den
till nästa möte.
Officiella domare på våra Club Show
Det har varit diskussioner om huruvida den som dömer valpar på vår Club Show måste vara officiell domare då
valparna inte omfattas av den officiella utställningen.

Beslut: Vid våra Club Show skall endast officiella domare och ringsekreterare engageras, även för valpar.
Det skall vara SKKs regler och reglementen som skall gälla. Lillan tittar över och lägger till det i manualen
för Club Show.
Remiss Valpar inomhus
Gäller smittorisker och pressande miljö för små valpar på inomhusutställningar. SKK ber att få in synpunkter och
förslag.
Beslut: återremitterar remissen till SKK då syftet inte går att utläsa av dokumentet.
Beslut: Lillan mailar ut till samtliga sektioner att de i sina Open show PM informerar att valpar under 4
månader inte får tas med inom utställningsområdet
Open show domarkonferens 2008
Vi har fått offert på SBKs nya kursgård.
Brev kommer att gå ut till alla Open Show domare, med förfrågan dels om intresse att delta, och dels en
intresseanmälan för de olika programpunkterna som finns föreslagna. Dessutom en önskan om att inkomma med
föreslag på eventuellt andra programpunkter.
Beslut: Lillan kollar offert från Scandic Upplands Väsby, Kursavgiften kommer att bli ca 1000:- inkl
material. Klubben subventionerar resterande kostnad. För de som kommer långt ifrån kan visst resebidrag
erhållas, summa ännu ej bestämd. Lillan köper in 60 ex av boken ”The Breed standard illustrated” av
Wendy Andrews, till konferensen.
Curcuit 2008
Cissi Mårtensson rapporterar om hur arbetet fortskrider. Vi kommer att hålla till i Ulriksdals slottspark. Det finns
restauranger och caféer. 5 ringsekreterare klara, saknas 1.
Nytt möte på SKK i september.
Beslut: Cissi kollar om möjligheten att ha någon slags festlighet för de utländska gäster och domarna i
anslutning utställningen.
Clubshow 2010
Ansökan har inkommit från GRK Skaraborg
Beslut: Att bifalla ansökan. Senast 1/10 måste fullständig ansökan vara Lillan tillhanda. Inger ser till att
ett avtal skrivs när alla uppgifter har inkommit.
Besök Gästrikesektionens Open show
Cissi rapporterar att det fungerade utmärkt. Sektionen blev riktigt peppade och planerar att göra om det 2008.
Ny ansvarig för utställningsmateriel
Ingegerd Eriksson har aviserat att hon vill sluta som ansvarig för utställningsmaterial.
Beslut: Owe formulerar en annons till GN. Lillan står som kontaktperson. Alla funderar över lämplig person
Trimhäfte
Lillan har tillsammans med Fanny och Helena Hellström gjort färdigt Trimhäftet.
Beslut: Vi tar fram mellan 1000 - 2000 ex beroende på pris helst i färg. Lillan kollar pris, beslutas sedan av
AU

Möte på SSRK inför generell exteriördomarkonferens
Cissi har deltagit i sammankomsten. Inga rasklubbarna som var kallade förstod de synpunkterna från SKK på deras
ras. Egentligen tyckte ingen ras att de hade något exteriört fel som hade med sundheten att göra. SSRK svarar på
skrivelsen. Vår ras nämndes dock aldrig.
Biopet
Vill vara med och skänka priser till utställning.
Beslut: Att det skall användas på GS nästa år
Certifiering på sektionsdagarna
Förtydligande från förra mötesprotokollet, under sektionsdagarna blir deltagarna certifierade som inofficiella
utställningsarrangörer då vi inte hinner med mer på bara en dag.
Beslut: Lillan kontaktar Skaraborgssektionen och ser till att någon därifrån utbildar sig till certifierad
officiell utställningsarrangör inför Club Show 2010.

§ 117
Utbildning
Rapport
Goldenlägret, positivt 34 hundar var med. Enda negativa att det var lite långt avstånd mellan de olika boendena, vilket
medförde mindre social samvaro än vanligt.
Beslut: Att ett Goldenläger skall genomföras även 2008.
Gemensam uppfödarutbildning med övriga retrieverraserna
Intresse finns från övriga retrieverraserna att ha en gemensam utbildning.
Beslut: Utbildningskommittén får i uppdrag att titta på den möjligheten
MH utbildningar blir i Timrå och Stockholm under våren 2008.
Funktionsbeskrivarutbildning
Inställd i väntan på möte på SSRK
Arbetsbeskrivning för kommittén
Ännu ej gjord
Utbildning av inofficiella B-provsdomare
Beslut: En kompletterande utbildning för de som gick domarutbildning i Rättvik kommer att arrangeras
under våren. Kursen är även öppen för nya aspiranter. Tomas undersöker hur kursupplägget varit vid
tidigare liknande utbildningar. Jaktkommittén och utbildningskommittén arbetar vidare med upplägget.
Diplomeringskurs
Har i dagsläget inkommit 14 anmälningar till 10 platser, så det är redan beslutat att det blir en till under våren. Även
den i samarbete med Labradorklubben och Flatklubben.

§ 118
Information
Goldenfilmen nya o gamla
Nya filmen beräknad klar till RAS konferensen. Kommer att säljas för 100:-, halva vinsten kommer att fonderas för
utvecklingen av mentalitet/funktion.
Den gamla filmen har ännu ej hämtats.
Beslut: Uppmärksamma Gunela Asps insats med filmen vid RAS konferensen. Anita och Tomas ordnar.
Valpbroschyren
Kommer att vara klar den 20 september.
PR ansvarig
Beslut: Tomas sonderar terrängen med de personer som är tilltänkta, samt sammankallar till ett möte.
Arkivering
Inger sköter arkiveringen enligt tidigare beslut
Almanackan
Är inte fullständig ännu. Skall vara klar kring 1 nov. Skall säljas fr o m december.
Beslut: Lillan skriver annons till GN, trycks upp i 500 ex, säljs för 60:-/st

§ 119
Webbsidan
Frågespalt på webben
Diskuterar om det kanske kan vara ett uppdrag för PR-ansvarige
Webbtidning
Kommer att vara en PDF fil. Redaktören har utrymme för det och länkar till vår Webbsida
Smällarupproret
Vår klubb deltar i smällarupproret.
Beslut: GRK deltar i Smällarupproret. Lillan ansvarar för att våra medlemmar får information

§ 120
Övriga frågor
Miljöpolicy
Tomas har kollat och SKK har ingen. Owe skriver om det i sin ledare och ser om vi får någon respons

Föreningsteknik
SKK har ett lättläst material för förtroendevalda
Beslut: Alla läser igenom sina respektive avsnitt till nästa möte.

§ 121
Bordlagda ärenden
Inventering av vandringspriser
Beslut: Owe tar ett foto på alla Club Show vandringspriser samt statuter
Utse hedersmedlemmar
Beslut: Då vi har inte kunnat enas om något namn, anses frågan inte som aktuell längre.

§ 122
Ungdomskommitté
Tillsättande av ungdomskommitté
Owe presenterar tankar och idéer som kom upp på mötet med de andra retrieverklubbarna (lab, flat o tollare) ang
samverkan för att få igång ett ungdomsarbete i klubbarna. Varje klubb skall utse en ungdom och en vuxen, som
tillsammans bildar en projektgrupp för att få igång verksamheter såsom ungdomskamp, träningsläger, hemsida,
tidningssida, blogg mm. Tanken är att denna projektgrupp ska vara med och ha sitt möte samtidigt som de fyra
retrieverklubbarna har sina styrelsemöten på Scandic i januari 2008.
Beslut: GRK är intresserade av att vara med. Owe kontaktar Agria, SSRK om sponsring. Anita kontaktar
några föreslagna ungdomar.

§ 123
Inkomna handlingar
Brev från medlem ang HD-AD o allergier
SSRK enkät till samtliga styrelseledamöter
Mail från medlem ang felaktigheter i GN vad gäller meriter
SKK inbjudan till möte ang icke önskvärda exteriöra tendenser
Mail från medlem ang valprekommendation
Protestlista från medlemmar att skriva på ang cert i jaktklass
Mail från medlem ang protokollsparagrafer
Mail från medlem ang GRKs delegaters röstning på SSRKs fullmäktige
Mail från medlem ang hälsa
§ 124
Utgående handlingar
Brev
Svar
Svar
Svar

till
till
till
till

SSRKs ang cert i jaktklass
medlem ang protokollsparagrafer
medlem ang GRKs delegaters röstning på SSRKs fullmäktige
medlem ang valprekommendation

§ 125
Nästa möte
I Ånnaboda kl 15.00 den 12 oktober 2008

§ 126
Mötets avslutande
Owe tackade alla för helgens arbete och förklarade mötet avslutat

Owe Rindstrand

Anita Ohlson

Annika Sahl-Kadar

Ordförande

Justerare

Sekreterare

