
 
 

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 17-18 november 2007 
Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 

Ordinarie ledamöter: 

Owe Rindstrand 
Lotta Fornås § 127 - 135, 140 
Tomas Ellström 
Li-Maria Carlson 
Inger Karlsson 
Pia Andersson 
Ingela Stake 
Anita Ohlson § 136 - 139, 141 - 149  

 
Suppleanter: 

Anita Ohlson § 131- 135, 140 
Eddie Bergstrand  

 
Adjungerad: 

Annika Sahl-Kadar sekreterare 
Gunilla Wedéen   § 134 - 135, 140 

 

§ 127 

Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

  

§ 128  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med tillägg AU-sammanträde under § 131. 

  

§ 129 

Val av justerare 

Till justerare utsågs Inger Karlsson 

  

 



§ 130  

Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes 

  

§ 131  

Ordförande informerar 

Owe rapporterade från AUs sammanträde den 16 november. Punkterna redovisas under respektive område. 

Planeringsdag för styrelse och kommittéer i GRK 

Diskuterades värdet av att ha en heldag per år i kombination med styrelsemöte och kommittémöten för möjligheten till 
gemensamma diskussioner. 

Beslut: Att under 2008 ha en gemensam planeringsdag för styrelse och kommittéer. Kommittéledamöterna 
kommer i och med det inte att bjudas in till Sektionsdagarna. Var och en informerar sin kommitté. 

  

Fullmäktigemötesförberedelser 

Materialet som skall till sektionernas årsmöten skall både läggas ut på hemsidan, mailas och skickas per brev till 
sektionerna. Materialet skall vara hos sektionerna senast den 31 januari 2008. 

Beslut: Alla kommittéerna måste ha sina verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner klara till nästa 
möte den 13 januari. Owe skriver ihop det allmänna. Owe kontaktar valberedningen, så att de blir klara i 
tid. Tomas skickar ut materialet till sektionerna. Alla tar med sina dokument i 20 kopior och lämnar till 
Tomas på nästa möte. 

  

Motioner 

Det har inkommit 5 motioner till Fullmäktige. Motionerna diskuterades och styrelsen enades om sina förslag till beslut 
samt sina motiveringar. Motionerna samt styrelsens förslag till beslut kommer att presenteras i nästa nummer av GN. 

Beslut: Styrelsen avslår motion 1,2,3,4 men föreslår att 10:- går tillbaka till sektionen per fullbetalande 
medlem. Motion 5 anses besvarad då styrelsen redan gjort föreslagna åtgärder. 

  

Inför SSRK möte 25 nov 

Anita och Owe åker till mötet. På det förra mötet, den 8 september, var alla överens om att det måste finnas en 
konsekvensutredning innan SSRK går vidare med motionen till SKK. Det var alltså inte för eller emot cert i jaktklass 
som diskuterades, utan hur motionen var utformad och hur man skulle göra konsekvensutredningen. Vad vill man 
uppnå med detta - att fler hundar skall bli funktionsbeskrivna? Konsekvensen om SKK tar motionen, finns det plats på 
jaktprov? SSRK kan inte ta emot fler hundar på sina prov. Hur gör vi med utländska hundar på utställning?  

Beslut: Vi håller vår linje från förra mötet. 

Remisser 

SSRKs  

SSRK har skickat ut en remiss till retrieverklubbarna angående beredning av frågan om att utställningscertifikat för 
samtliga retrieverraser endast ska utdelas i jaktklass i enlighet med fullmäktigebeslut § 37. Remissen har skickats ut 
till samtliga sektioner för synpunkter. 



A. Metod för utdelning av cert 

Alternativ 1:  Till vinnaren av jkk med ck  

Alternativ 2:  Till samtliga hundar i jkk med ck så som alla andra jakthundar har.  

Sektionerna har förordat alt 2 

Beslut: Förorda alternativ 2 

Stödjer klubben förslaget om att en stambokförd jaktlig funktionsbeskrivning ska införas som kompletterande merit för 
deltagande i jaktklass på utställning? Skall den då vara godkänd alt genomförd 

B. Införa en kompletterande merit, och skall den då vara godkänd eller genomförd. 

Sektionerna är övervägande positiva 

Beslut: Att förorda ett godkänt SMART test, grundläggande retrieveregenskaper, som kompletterande 
merit för cert i jaktklass. 

Remiss från SSRK angående Prognos för hur utställnings- och jaktprovsverksamheten kan komma att påverkas av nya 
regler för utdelande av certifikat i jaktklass.  

Beslut: Owe svarar, att vi tror att vi kan öka med 35% i vår provverksamhet, under förutsättning att det 
finns fler domare och funktionärer utbildade. Vi tror inte att utställningsverksamheten kommer att öka, 
utan kanske snarare att juniorer och unghundar kommer att minska med drygt 15%. Vi tror inte det 
kommer att bli några ekonomiska konsekvenser för vår Club Show. För att minska antalet anmälda hundar 
på jaktprov kan man ta tillbaka motionen. Man kan ha cert i alla klasser, då skulle man kunna bli 
juniorchampion, veteranchampion etc. Rejäl sänkning av anmälningsavgifterna skulle kunna öka antalet 
deltagare på utställningar. Prispengar i form av bensincheckar kan vara en annan åtgärd . 
Championatsbestämmelserna måste uppdateras avseende paranteschampionaten, gäller båda utställning 
och jakt. 

Infobrev SSRK 

Janne Wiberg har lämnat organisationsutredningen pga personliga skäl. Organisationsutredningens första del skall vara 
klar 15 nov, andra delen vid årsskiftet 

SSRK har skrivit avtal med SBK om att få arrangera MH 

SSRKs funktionärsträff är den 12-13 april 2008 och den 17-18 maj är det SSRKs fullmäktige 

Internationellt utbyte – Chicago 

Owe har varit på Goldenkonferens i Chicago, arrangerad och bekostad av Royal Canin.   

Diskuterades möjligheten att kunna ha en internationell goldenkonferens dagen innan vår circuit utställning 2008. 
Förslag fanns på flera tänkbara föreläsare både från USA och Australien. Internationellt är man imponerad av den 
svenska modellen - vår öppenhet med RAS data. Ett ämne kan vara att bevara den ursprungliga golden. Hur får man 
den att fortleva i världen? Kanske bilda en internationell kommitté att bevaka utvecklingen. Någon från SLU skulle 
kunna berätta om SLUs forskning i Sverige, SAN, PRA och sköldkörteln, m.m. Filmen måste översättas till engelska så 
vi kan visa och sälja den. Datum den 3 juli, bör kunna bli ca 150-200 personer. 

Beslut: Att översätta filmen till engelska. 

Vi skall genomföra en konferens. Anita och Inger jobbar vidare. Owe tar kontakt med känd uppfödare för 
internationella kontakter. Owe tar kontakt med Agria och Royal. 

Punkter till nästa möte tillsammans med övriga retrieverklubbar. 

Nästa styrelsemöte har flat- och labradorklubben styrelsemöten samtidigt på Scandic Hotel. Möjlighet för respektive 
funktion i klubbarna att träffas.  

Beslut: Jakt och utbildning känner behov av att sitta ner och diskutera framtida samarbete. Innehållet får 
lösas på plats. 



§ 132 

Ekonomi 

Rapport.  

Balansrapporten blir lite i obalans när man gör det i mitten av månaden, just nu -54000:-. 

GN ligger minus totalt, pga minskade annonsintäkter, men minuset har dock minskat pga lägre tryckkostnader. 

Prognosen visar på ca 7.000:-  plus i bokslutet. 

Beslut: Att godkänna den ekonomiska rapporten 

Ekonomiskt bidrag 

Fråga från sektion om de kan få ekonomiskt bidrag för den extra kostnad för resa de fick då den inte gick att avboka 
för sjuk utställningsdomare. 

Beslut: Extra ekonomiskt bidrag kan endast utbetalas om det är ett katastrofläge, vilket styrelsen inte 
bedömer att det var i detta fall 

  

§ 133 

Ras/avelskommittén 

Raskonferensen 

Utvärderingen visade ett mycket positivt gensvar. Genomsnittbetyget ligger genomgående högt för samtliga 
föreläsningar. Minnesanteckningar har gått ut till samtliga deltagare. 

Arbetsgrupp för uppföljning av RAS under 2008 

Hur går vi vidare för att följa upp RAS? Det behövs en arbetsgrupp som ser till att inget missas. RAS har stått stilla 
länge så vi kan nog inte förvänta oss att kunna presentera nytt RAS 2009 utan vi måste skjuta upp beslutet av nästa 
skrivning av RAS till Fullmäktige 2010. Vi utvärderar 2008, redovisar resultatet på sektionsdagarna 2009, och följer 
upp med RAS konferens hösten 2009. 

Beslut: Tillsätta en arbetsgrupp. Owe tar kontakt med tilltänkt person. Vi skall göra uppföljning av RAS 
2008. Nytt uppdaterat dokument klart till fullmäktige 2010. 

Avelskonferens SSRK 

Inbjudan till avelskonferens den 19-20 januari 2008 

Beslut: Anita och Ingela åker. 

SKKs Steg 2 Avelskonferens 26-27 april 

Beslut: Gun-Britt Klingberg anmäls 

  

 

 

 

 



§ 134 

Jakt 

Rapport 

A-Provet, Inger och Lotta var där som funktionärer, sammanfattningsvis mycket positivt från deltagare och 
funktionärer. Det var ett proffsigt och trevligt upplägg, med positiv stämning. Vi hade max antal startande. Vi har fått 
möjlighet att vara på samma plats även 2008. 

Jaktprovprogrammet för 2008 

Vi har fått det preliminära från SSRK. GRK har 10 sektioner som anmält särskilda prov.  

Den 15/2 2008 skall anmälan in för proven 2009. Jaktprovsmanualen kommer att skickas ut till sektionerna på en cd.  

Kommittén 

Fungerar bra, är kreativt när de träffas. Diskuterades om ett Internationellt utbyte skulle vara intressant. Många 
kontakter finns. Kan vi ha ett utbyte med Norden, starta någon tävling/cup? Vore det möjligt att skapa ett lag med 
golden? WT skulle i så fall vara en möjlighet. Det måste vara status för att de skall åka, typ Nordiskt Mästerskap för 
Golden. WT vore rimligt att kunna genomföra 2009. 

A-prov på längre sikt. 

Beslut: Kommittén tar till sig idéerna och jobbar vidare med frågan. 

Införande/information om Treklövern och sektionsmästerskapet 

Information kommer i nästa nr av GN. Positiva reaktioner har redan hörts. Även utländska hundar kan delta i 
Treklövern 

Goldenspecialen som utbildningsforum 

Vision att i samband med GS lägga in utbildningar av stewards, domare, ringsekreterare etc. Bjuda in andra rasklubbar 
att i mån av plats kunna vara med på utbildningarna. Vi skulle kunna använda oss av deras instruktörer. Vi skulle 
kunna bjuda in SSRKs blivande A-provs domare att döma tillsammans med engelska domare. Lotta har tagit kontakt 
med SSRK. Det är viktigt att vi håller en hög status på GS, för att få elithundarna att komma.  

Arbetsgrupp marknadsföring apportering - rapport 

Gruppen består av Inger, Tomas och Lotta. Gruppens uppgift är att formulera den information om jakthunden som 
skall finnas i all information vi ger ut.  

Gruppen har genom praktiskt arbete marknadsfört rasen externt.  

Beslut: Gruppen tar fram en mall till nästa möte 

Egenskapspoäng 

SSRK vill diskutera egenskapspoäng på mötet om cert i jaktklass 

Beslut: GRK har inte för avsikt att ta den frågan vid detta tillfälle, fel forum. Jaktkommittén får uppdrag att 
ta kontakt med SSRK i frågan. 

Uppdatering av inofficiella B-provsdomare 

Det finns en hel del personer som dömer ute i sektionerna och som inte finns på listan över inofficiella B-provsdomare 

Beslut: Att vi uppdaterar listorna, en för WT domare och en för inofficiella B-provsdomare. Vi skall 
inventera de som dömt och som inte har gått någon utbildning, men har erfarenhet och kunskap. Tomas 
frågar sektionerna om vilka de använt på sina prov under senare år. Listorna läggs ut på hemsidan. 



§ 135 

Sektionerna 

Kartläggning av sektionernas resurser 

Flera sektioner ute i landet har svårt att få sina sektioner att fungera bra. Det fattas i första hand engagerade 
medlemmar till olika uppdrag. Det är svårt att få tillstånd både utbildningar, prov, utställningar mm. AU presenterar en 
idé hur vi skulle kunna gå till väga för att försöka göra något åt problemet. Det behövs göras en Resurs- och 
Aktivitetsinventering. Att utse en person som får uppdraget att under 1 år åka ut till sektionerna och göra denna 
inventering på plats. Att få till stånd en dialog inom sektionerna, vad kan man bidra med, skapa engagemang, hur ser 
det ut med samarbetspartners, vilka instruktörer finns. Formulera en åtgärdsplan, vad behöver ni göra för att komma 
igång. Börja med kartläggningen av sektionerna, viktigt att göra en prioritetsordning, för vissa sektioner brinner det 
mer för än för andra. Kan även hända att det helt enkelt inte går att få igång vissa sektioner. Utbildningskommittén 
skall vara en resurs till denna person. De skall presentera en utbildningsbank för sektionerna att plocka från. Vi ska 
skicka hjälp dit det behövs och det skall vara rätt hjälp. De måste ha medlemmar som vill gå kurs innan vi kommer ut 
med erbjudna kurser.  

I kurspaketet skall finnas kursledare klart. Målet är att se till att alla sektioner lever, samt jobba parallellt med 
utbildning. 

Beslut: Lotta tillfrågar tilltänkt person att under 2008 genomföra resursinventering av våra sektioner. 
Lotta skriver mall över uppdraget. Pengar avsätts i budget. Resultatet skall presenteras på 
ordförandemötet den 23 november 2008. 

Sektionsdagarna innehåll 

Ramarna för sektionsdagarna har lagts, detaljerna planeras nästa möte. Anso Pettersson från SKKs Föreningskommitté 
kommer och pratar föreningsteknik på söndag förmiddag. 

Beslut: Ingela kollar med föreslagen föreläsare om hon kan komma och berätta om SMART. Ingen 
gemensam samling för redovisning efter gruppseminarierna på lördag em.  

Låt hunden vara hund 

Gunilla presenterar sina tankar om ledarskap, grunden ligger i att se hunden som hund och inte barn eller människa. 
Hur mår hunden när vi behandlar den som människa, inte så bra. Gäller alla hundar oavsett typ. Gunilla kan tänka sig 
att prata ca 1 timme på sektionsdagarna. Föreläsningen vänder sig till alla, ett försöka att väcka tanken hos folk.  

Beslut: Att engagera Gunilla att ha en föreläsning efter Agrias tid på lördag fm på sektionsdagarna 

Nyhetsbrevet 

Nyhetsbrevet har gått ut till sektionerna efter förra styrelsemötet. 

14 av 18 sektioner har svarat på remissen om cert i jaktklass 

Valberedningarna har inte tillgång till sektionshandboken med handledning för valberedningens arbete. 

Beslut: Att lägga ut på hemsidan att nu är det hög tid för alla valberedningar att börja jobba, med länk till 
manualen för valberedningen. 

  

§ 136 

Golden Nytt 

Rapport 

Första numret med nya redaktören har varit uppskattat.  

Redaktionskommittén har haft ett positivt telefonmöte. Tomas kommer att vara med i kommittén som styrelsens 
kontakt. 



Medlemsannonser 

Beslut: Att höja priserna för medlemsannonser med ca 10%, att gälla fr o m nr 1 2008. Information om 
prishöjningen aviseras i nästa nummer av GN. 

Kommersiella annonser 

Redaktören börjar nu ragga nya annonsörer. Viktigt att vi är observanta på att det inte blir några oseriösa annonsörer. 

  

§ 137 

Hälsa 

PRA möte med DNA gruppen 

Vi har haft ett möte på SLU ang. PRA. Det var många deltagare med från SLU, bl a forskare som bedriver forskning på 
både sköldkörtel och epilepsi, samt representanter från SKK.  De tog oss på allvar och SLU bad oss om ursäkt för att 
samarbetet inte alltid fungerat. Våra gamla prover är borta, SLU kan inte hitta första omgångens prover, dvs 63 
stycken. Nu finns 35 prover från 2001-2004 som vi jobbar vidare på, därutöver finns ytterligare 7 prover som vi inte 
vet status på än. Dessutom påbörjas nu en ny insamling. Det tillsattes en arbetsgrupp bestående av Gun-Britt 
Klingberg, GRK, Berit Wallin-Håkansson, vet och Katarina Ferm, SLU.  

SAN 

Hälsokommittén har en önskan om att styrelsen kan formulera ett brev till de personer som har tikar i fertil ålder som 
är avkomma i rakt nedstigande på tiklinjen till Djurtorps Angelicka, med uppmaning att ej använda dem i avel pga 
risken för SAN.  

Beslut: Att lägga ut denna information på hemsidan även på engelska, samt uppdra till hälsokommittén att 
formulera brev till berörda personer. Brevet skall skickas för kännedom även till de nordiska länder där det 
finns släktingar. 

Inbjudan till kurs om ögonhälsa hos hund och katt 

9-10 februari 2008 på SLU 

Beslut: Ingela, Owe och Eva Swanberg åker 

SKKs forskningsfond 

Det finns möjlighet att söka forskningspengar från SKK för PRA forskning. 

Hälsoenkäten 

Finns ingen på SLU som kan göra det som examensarbete. Metodiken finns dock beskriven i det förra kompendiet, så 
vi bör kunna göra det själva, 

Beslut: Hälsokommittén genomför nya hälsoenkäten 

  

§ 138  

Mentalitet 

Möte med SSRK september 

Arbetsgruppen för SMART, den nya funktionsbeskrivningen, presenterade sitt förslag på moment de tänkt skall vara 
med. Ett givande möte med de flesta retrieverklubbar närvarande 

 



Enkäten 

Enkäten gick ut till 263 uppfödare som hade en valpkull född 2004. 50 svar har kommit in. Resultatet kommer att 
presenteras i GN. Påminnelsen som skickades ut resulterade i att nästan 50% av de svar som kommit in kom först då! 

  

 § 139 

Exteriör 

Rapport 

Club Show 2009 är allt klar och inlämnat, domare Kjell Svensson, datum 6/9 i Aspås i Jämtland, GRK 
Jämtland/Härjedalen 

Skaraborg har ansökt om Club Show 2010. Svårt att hitta datum, då det inte får krocka med någon  SKK/SSRK 
utställningar som är närmare än 30 mil.  

Beslut: Lillan kontaktar sektionen för att komma överens om vilket datum det blir. 

Exteriörbeskrivningsprotokoll 

Det förslag på exteriörbeskrivningsprotokoll som tagits fram av Kjell Svensson och Karin Eriksson presenterades på 
RASkonferensen. Intresset för protokollet var dock ljummet.  

Beslut: Vi lägger det åt sidan då det i dagsläget visats ett svagt intresse för det. Vi tar upp det igen vid de 
tillfällen som finns. Efter utvärderingen av RAS får vi besluta hur vi går vidare.  

Open showdomarkonferens 

Brev har skickats ut till alla Open Showdomare. Utskicket gick ut till 67 personer och vi fick in 46 svar, utav dem är det 
4 som inte vill fortsätta sin domargärning. Arbetsgruppen jobbar vidare med planeringen för konferensen. Konferensen 
kommer att hållas på SBKs nya kursgård Kydingeholm, Uppland 

Ny ansvarig för utställningsmateriel 

Beslut: Ingela frågar tilltänkt person. Vi sätter in en ny annons i GN. 

Festligheter vid Circuit 2008 

Tanken är att GRK bjuder de utländska gästerna efter utställningen tillsammans med domarna. För svenska gäster ska 
det finnas möjlighet att köpa mingelbiljetter i sekretariatet. 

Beslut: Lillan tar kontakt med Cissi Mårtensson om det går att ha servering till slutet sällskap och sätta 
upp tält, samt kostnaden för tält. Tillsätta arbetsgrupp på tre personer för planering Lillan kommer med 
förslag. 

 

 

§ 140 

Utbildning 

Goldenläger 2008 

Beslut: Goldenlägret 2008 kommer att vara den 10-13 juli. Pia, Ingela och Anita ansvarar. Gunilla Wedéen 
ansvarar för att någon duktig hund kan vara med på uppvisning någon timme. 

  



Instruktörsutbildningen 

Utbildningen är ett samarbete med labrador- och flatteklubbarna.  Första delen är nästa helg. Vi har med 10 deltagare 
som kommer från Skåne i söder till Västernorrland i norr. Det är totalt tre helger, pedagogik, etologin, lydnad = 
diplomering. Nästa höst hålls utbildningen för certifieringen som är rent jaktinriktad. 

Beslut: Pia inventerar vilka som finns som gått tidigare instruktörsutbildningar så vi kan göra lista att 
lägga ut på hemsidan 

Funktionsbeskrivarutbildning  

Det finns inga som vill gå utbildningen. Ett av problemen är att sektionerna inte har genomfört sina egna utbildningar 
av kastare och testledare, vilket innebär att det inte finns några som är kvalificerade att gå beskrivarutbildningen. 
Dessutom är det svårt att få personer att vilja ställa upp när de får kostnader för utbildningen, i form av resa och 
boende, när man gör det för rasen och inte själv får någon ersättning i sitt uppdrag. 

Beslut: Pia lägger ut stegen i utbildningen på nätet, likaså en lista på de som är utbildare. Pia kontaktar ev 
Tollarklubben och IWS klubben för samarbete om beskrivarutbildning.  

M 1+2 utbildning 

Klart med två stycken 2008, en i Timrå 11-13 april och en i Södertälje 28-30 mars. GRK står för mat, lokal och 
kursledare. Resa och boende får man fixa själv. M1 på fredagen M2 är lördag-söndag. Pris 150:- för 1:an och 450:- för 
2:an. 

Beslut: Nästa gång skall kurserna vara på andra geografiska platser i landet  

Rubricering av domarutbildningarna till  WT samt B-prov 

Det har förekommit en viss begreppsförvirring när det gäller benämningen på de olika domarutbildningarna. Det skall 
vara WT domare, och inofficiell B-provdomare, och inte steg I och steg 2. 

Beslut: Pia kontaktar tilltänkt kursledare för Inofficiella B-provsdomarutbildning 2008, där även de som 
gick utbildningen 2007 får möjlighet att vara med. En WT domarutbildning skall genomföras på 
Goldenspecialen. Lotta tar kontakt med tilltänkta kursledare.  

Uppfödarutbildningen 

I RAS står det att vi skall göra en uppfödarutbildning steg 2. Tanken var att den skall innehålla genetiken. Detta för att 
även ge en möjlighet för de "gamla" uppfödarna, som inte läst genetik, att få den delen också. Sofia Malm har sådana 
föreläsningar. SKK har också sådana kurser. Vi kanske kan använda deras genetikbok i kursmaterialet. Finns mycket 
material på Geneticas hemsida som man får låna. Kan vi ha uppfödarutbildningar i t ex 7 steg då 2 är för just golden 
och 5 tillsammans med andra retrieverraser, för att alla i hela landet skall få tillfälle att kunna gå? På sikt skall man 
inte bara kunna skriva för att bli godkänd, utan att man deltagit i en kurs. Självstudiematerial + fadderverksamhet 
kanske ett alternativ. 

Diskuterades även att medlemmarna måste kunna söka utbildningar på hemsidan. Man borde kunna gå in och klicka 
om man är intresserad av en viss utbildning, så ser utbildningsansvarige vad det finns för efterfrågan.  

Beslut: Pia kollar med SKK om vi kan plocka över deras genetikavsnitt till vår utbildning. Lillan lägger ut 
frågeformulär på hemsidan för att inventera utbildningsintresset. Eddie kontaktar tilltänkt person om han 
kan hjälpa oss vidareutveckla vår utbildning och komplettera med genetiken. Utbildningskommittén 
arbetar på manualen för den rastypiska delen i en eventuell flerrasig utbildning. 

 Arbetsbeskrivning för kommittén  

Beslut: Pia skriver ner arbetsbeskrivningen och mailar Lillan 

  

  

 

 



§ 141  

Information 

Rapport 

Inget speciellt, men det är många mail som kommer, vilka Tomas till största delen svarar på själv. 

 Redaktionskommittén 

Flyter bra.  

 PR ansvarig 

Thomas har haft kontakt med tilltänkt person, återkommer med besked. 

 Uppdatering av informationsmateriel  

Lillan har tittat på den lilla foldern, finns både som dubbelvikt och tredubbelvikt. Alla har fått den för koll. 

Beslut: Ta fram foldern som tredubbelvikt  

  

§ 142 

Webbsidan  

Frågespalt på webben  

Tanken var att medlemmar skulle kunna skicka in frågor och att de sedan skulle komma till rätt person.  

Beslut: Lägga ut info på hemsidan om vart man vänder sig till vid allmänna frågor 

        

Webbtidning  

Årstidningen är en resultattidning - sammanställning över året som gått. Dessa har tidigare varit publicerade i tidigare 
nummer av Golden Nytt. Att publicera den som en webbtidning och inte göra den som en tryckt tidning innebär 
besparingar både personellt och ekonomiskt. Annonser hänvisas till nummer 1 som kan utökas om det behövs. Det 
innebär att medlemskapet i GRK innefattar 4 nummer av GN per år + årstidningen på webben. Den som vill ha den 
som papperskopia får beställa den mot betalning.  

Beslut: GN Årstidning - sammanställningen över årets resultat, kommer bara att finnas i webbtidningen 

Webbtidningen skall kunna beställas i pappersform i färg till självkostnadspris. 

Tomas gör en översyn i alla våra infomaterial och på webben att det står att i medlemsavgiften ingår 
medlemstidningen Golden nytt, och ej ange ett visst antal nummer, så vi slipper göra nytryck om antalet tidningar per 
år ändras. 

  

Engelsk version av hemsidan.  

Vi behöver göra en ny hemsida. Uppdraget bör läggas ut på konsult som gör ett skal som vi sedan kan fylla själva. Det 
finns nya verktyg idag som gör det lättare att ändra och lägga till själva. Idag saknas lite historiska beskrivningar av 
svenska golden genom tiderna och de för rasen betydelsefulla svenska uppfödarna.  

Beslut: Inger frågar Royal om de har möjlighet att bistå oss i uppbyggnaden av ny hemsida.  



Den engelska sidan skall inte vara någon sida som behöver uppdateras ofta, utan mer om vår historia, hur jaktprov går 
till, MH etc, dvs vad det är vi gör. Var och en tittar på sina sidor och bestämmer vad som skall översättas. Anita kollar 
upp person som ev kan göra översättningen. 

     

§ 143  

Övriga frågor 

    

§ 144 

Bordlagda ärenden   

  

§ 145 

Ungdomskommitté 

  

Tillsättande av ungdomskommitté  

Owe har ansökt om medel från SSRK för att starta retrieverungdomsarbetet. Owe kommer att prata vidare med de 
andra retrieverklubbarnas ordförande. En ung goldenperson har tackat ja att vara med i kommittén.  

   

§ 146 

Inkomna handlingar 

SSRK - Påminnelse utökat ras register Gunilla Skallman 
Brev från medlem till hälsokommittén ang hanteringen av PRA frågan 
Brev från medlem ang PRA 
Förfrågan från F Ahlin om ev upphandling av tryck av GN 
Förfrågan från Norfolkterrierklubben om våra erfarenheter av att motioner till årsmöte skall lämnas 1/10 
SKK - Avstängda domare 
SKK - Inbjudan Rasklubbstorg 
SSRK - Nya auktoriserade exteriördomare 
GRK Skaraborg - Kompletterande ansökan till att arrangera Club Show 2010 
SSRK - Remiss beredning av cert i jaktklass 
SKK - Inbjudan till kurs för avelsråd 5-6/4 2008 steg 1 
SKK - Inbjudan till kurs i avelsplanering steg 2 
SSRK - Kallelse till möte ang fortsatt arbete med cert i jaktklass 
SSRK - Remiss hur cert i jaktklass kommer att påverka utställning och jaktprovsverksamheten 
Brev från medlem med synpunkter om MH 
Mail från medlem med synpunkter (svar på remiss) på cert i jaktklass 
SKK – Medlemsförfrågan 
SKK - Nytt PRA fall 
SKK - Påminnelse om möjligheten att söka pengar ur Forsknings och Utvecklingsfonden 

 

 

 

 

 



§ 147  

Utgående handlingar 

Mail med svar till medlem ang klubbens arbete med PRA 
Mail med svar till medlem ang PRA 
Motion till SSRKs fullmäktige 2008 om konsekvensutredningar 
Motion till SSRKs fullmäktige 2008 om upphävande om beslut om cert i jaktklass för retriever. 
Mail till alla retrieverklubbar ang ansökan om bidrag för ungdomsprojekt 
Brev till SSRKs huvudstyrelse ang remiss gällande regler och anvisningar för valpar vid inomhusutställningar 
Annsökan till SSRK om projektbidrag för projektet Retriever-unga 
Motion till SSRKs fullmäktige 2008 om provfri helg 
Svar till Norfolkterrierklubben 
Tackbrev till deltagarna på RAS konferensen 

  

§ 148 

Nästa möte 

Nästa möte är den 13-14 januari 2008 på Scandic Hotel, Upplands Väsby 

  

§ 149 

Mötets avslutande 

  

Ordförande tackade alla för en kreativ helg och förklarade mötet avslutat 

  

Owe Rindstrand                     Inger Karlsson                       Annika Sahl-Kadar 

Ordförande                            Justerare                              Sekreterare 

  

 


