
 
 
 

Protokoll fört vid Golden retrieverklubben styrelsemöte den 27-28 sept 2008, Scandic Hotell, 
Upplands Väsby  
  

Närvarande: 

Owe Rindstrand 
Inger Karlsson 
Lotta Fornås 
Anita Ohlson 
Gun-Britt Klingberg 
Ingela Stake 
Li-Maria Carlson §67, §74 
Lotta Lindeberg §61-66, §68-73, §75-81 

Suppleant: 
Lotta Lindeberg §67, § 74 

Anmält förhinder: 
Pia Andersson 
Li-Maria Carlson §61-66, §68-73, §75-81 

Adjungerad: 
Annika Sahl-Kadar, sekreterare 

  

§ 61 Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  

§ 62 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med tillägg  

Ordförande: utredning av kansli samt Retriever unga 

Exteriör: Open Show domarkonferensen, domarlistan 2009 samt mässingshundarna 

Information: Monter på My Dog och Hund 2008 

 

  



§ 63 Val av justerare 

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Anita. 

  

§ 64 Godkännande av föregående protokoll 

Beslut: Föregående protokoll godkändes. 

  

§ 65 Ordförande informerar 

Verksamhetsplanen  

Verksamhetsplanen gicks igenom och mötet konstaterar att vi har god kontroll över läget. 

  

Bevakningslista 

Bevakningslistan gicks igenom. 

Lotta L lämnar lägesrapport om åtgärdsprogram för att marknadsföra rasen. Golden skall 
marknadsföras som en apporterande fågelhund, men att det är skillnad på olika linjer.  

Diskuterades - Vad skall den innehålla - till vem skall man vända sig - hur skall vi få ut 
informationen? Ny lägesrapport i november. 

SKK borde ha ansvar att ge ett större stöd vid marknadsföring av renrasiga hundar. 

Diskuterades behovet av kontinuerlig information till allmänheten om vikten av att köpa 
renrasiga hundar. Det borde vara SKK:s uppgift att t ex ha regelbunden information på TV.  

Beslut: GRK skriver motion om detta till SSRK:s fullmäktige. Owe ansvarar. 

 Beskrivarutbildning: Dalarna har sagt att de sektioner som vill kan få komma på FB utbildning 
steg 1 och 2 hos dem. 

 Lotta L lämnar lägesrapport om den styrelsehandbok som håller på att växa fram. Den 
kommer säkerligen att bli rätt stor. Tanken är att den skall ligga på hemsidan, men vara kodad 
så enbart de med behörighet kommer åt den. 

Beslut: 

De som vet att de har dokument som bör ligga med i handboken skickar över dem till Lotta L. 

Almanackan 2009: Anita har tagit fram prisuppgifter för produktionen.  

Beslut: Att priset blir 80: -/st för 2009 års almanacka. 

  



Rapport från möte med avdelnings- och rasklubbsordförande ang ett medlemskap i SSRK 

Owe rapporterar från möte den 6/9, alla retrieverklubbarnas ordförande deltog samt några från 
spanielklubbarna. Den 7/9 hade SSRK:s avdelningsordförande möte och där deltog även 5 
ordförande från retrieverraserna, men ingen från spanielraserna. Det känns som att vi nu har 
en bra dialog mellan rasklubbarna och avdelningarna i frågan om ett medlemskap. 
Arbetsgruppen ska träffas i oktober. Den 14 december skall alla ordförande i rasklubbarna och 
avdelningarna träffas för att då fastslå ett förslag om ett medlemskap, som sedan skall 
presenteras för alla medlemmar och SSRK:s fullmäktige. 

Beslut: Owe fortsätter att representera GRK i gruppen. 

Beslut: Vi måste ha en plan vad GRK skall göra om spanielklubbarna bestämmer sig för att 
lämna SSRK. Förslaget skall läggas fram för våra sektioners årsmöten och inför fullmäktige. 
Owe ansvarar. 

  

Retriever-unga 

Händer inte så mycket nytt där just nu. Det är svårt att få till någon långsiktig och självgående 
verksamhet. Vi skall dock inte ge upp, det tar alltid sin tid att bygga upp en ny verksamhet. 

Beslut: 

Att bjuda in Retrieverungdom till den 14 december för att planera in för nästa år. Owe ansvarar.
  

Utvärdering av funktionärsträffen 

Meningen med träffen var att styrelsen skulle få hjälp med att ta fram ett underlag för en 
framtida klubbstrategi. Av utvärderingarna kan konstateras att en del av deltagarna upplevde 
viss osäkerhet med konferensens målsättning. Styrelsens uppfattning är att konferensen 
motsvarade den målsättning man hade satt upp. Synpunkterna som framkom under 
konferensen är ett bra underlag för styrelsens planering av lång- och kortsiktiga mål för 
klubbens verksamhet. Viktigt att de kortsiktiga målen är klart mätbara. Förslag på klubbstrategi 
kommer att gå ut till konferensdeltagarna för synpunkter under oktober. 

Beslut: Att lägga ett förslag till klubbens lång- och kortsiktiga strategi. Förslaget skall gå ut på 
remiss till konferensdeltagarna under oktober. Dokumentet skall slutgiltigt fastställas på 
fullmäktigemötet. Owe, Inger och Anita ansvarar. 

 Planering av ordförandekonferensen den 23 november 

Innehållet i konferensen diskuterades. 

Beslut: Att fastställa programmet för ordförandekonferensen. Grupparbetsfrågorna skall 
skickas ut i förväg till deltagarna i samband med inbjudan. Owe ansvarar. Att köpa in 
ordförandehandboken till deltagarna på konferensen. Anita ansvarar. 

 Motioner till SSRK:s fullmäktige 

För att utöka samarbetet mellan SSRK:s huvudstyrelse, avdelningar, spanielklubbar och 
retrieverklubbar på såväl centralt som regionalt plan behövs en struktur. En ökad samsyn om 
vad och hur vår organisation ska verka är nödvändig för att vår specialklubb ska kunna vara en 
tillgång för alla parter. 



Beslut: GRK skriver motion till SSRK:s fullmäktige om nödvändigheten av regelbundna 
ordförandemöten med SSRK:s ordförande. Owe ansvarar. 

 Besök Västmanlands DM 20 år 

Owe var där och representerade klubbstyrelsen. Det var en mycket speciell anda, som vore 
trevligt om den kunde spridas till samtliga sektioner i klubben. De har ett stort engagemang från 
både uppfödare och enskilda hundägare. 

Beslut: Undersöker om vi kan lägga nästa års ordförandekonferens under 2009 års DM i 
Västmanland. Inger ansvarar. 

  

Utredning av kansli 

Diskuterades behovet av och möjligheterna till ett framtida kansli. Vad är det vi vill ha det till 
och vad har vi råd att betala för det. Diskussionen har tidigare förts och Inger gjorde då en 
utredning om bl a riskerna för att dra på sig ansvaret för fast anställd personal. 

Beslut: Owe jobbar vidare på vad som skulle ingå i uppgifterna för ett kansli. Inger dammar av 
gammal utredning till nästa möte. 

  

§ 66 Ekonomi  

Rapport 

Inger redogjorde för det ekonomiska läget. Det enda orosmolnet är att det fortfarande är 
problem med att få in externa annonsörer till Golden Nytt.  

Beslut: Inger tar en diskussion med redaktören angående bristen på annonser. Att minska 
julnumret med 8 sidor. 

  

§ 67 Ras & Avel 

Rapport 

Gun-Britt har skrivit till sektionerna och uppmanat dem att ha uppfödarträffar och diskutera 
RAS.  

Senast den 1 november skall sektionerna ha inkommit med sina synpunkter. Till alla 
manusstopp av GN vill Gun-Britt ha lägesrapport från alla styrelseledamöter om de kortsiktiga 
målen inom respektive ansvarsområde. Vad vi behöver jobba med är den mentala biten. 
Signaler kommer från utställningsdomare att de ser golden som en mentalt dålig ras. Viktigt för 
klubben att jobba för att stärka rasens mentalitet. 

Beslut: Alla skickar in lägesrapport från sina respektive ansvarsområden inför varje 
manusstopp till GN.  

  



RAS-konferens 2009 

Dokumentet skall antas på 2010 års fullmäktige. Diskuterades innehållet och formerna för 
konferensen. Fokus på höfter och mentalitet, paneldebatt, titta på kopplingen mentalitet, 
funktion och hälsa. SLU och SKK skall bjudas in. 

Beslut: RAS-konferensen 2009 kommer att genomföras 17-18 oktober 2009. Anita bokar 
Kilsbergen. Inger lägger en budget. Owe bjuder in SLU och SKK. Gun-Britt, Anita och Lotta F 
ansvarar för upplägget. 

  

§ 68 Jakt 

Rapport 

A-provet har flyttats pga att vi inte fick den jakt vi ville ha det tidigare bestämda datumet. Nytt 
datum är den 26 oktober, platsen är densamma. Sista anmälningsdag är den 1 oktober, lottning 
gäller.  

Ungefär samma antal sektioner som i fjol har arrangerat särskilda prov. 

SSRK:s brev med jaktprovsprotokoll från våren 2008 har inte kommit fram till Anita utan har 
försvunnit på posten. 

Beslut: Fråga SKK om det är möjligt att få kopior på deras jaktprovskopior. SSRK ska 
tillskrivas att i framtiden skicka på säkrare vis, t ex rekommenderat brev alt paket. Anita 
ansvarar. 

Beslut: Informera på ordförandekonferensen om sektionernas möjlighet att arrangera särskilda 
jaktprov. 

  

Diskuterades behovet av att höja kvalitén på hundförare. Diskuterades möjligheten till ett 
åtgärdspaket hur man tränar sin hund. Inga lightvarianter, viktigt att kunna se hunden som en 
jakthund. Kurs för att träna dig själv och bli en bra förare. Trestegsutbildning.  

Beslut: Lotta tar med sig tankarna till jaktkommittén.  

  

Goldenspecialen 2009 

Då det brast en del i kringarrangemanget i 2008 års special, vill styrelsen försäkra sig om att 
det kommer att fungera bättre nästa år. Dalarna har skrivit avtal för två år, vilket innebär att de 
skall arrangera GS även 2009. De har sitt styrelsemöte den 16 oktober, då de tar ställning om 
hela sektionsstyrelsen ställer upp eller ej. Klubbstyrelsen behöver dock besked omgående om 
huruvida hela deras styrelse står bakom. Det är inte hållbart att endast ett par förtroendevalda 
försöker ro det hela i land. 

Beslut: Inger kontaktar Dalarna för ett omedelbart besked. 

  



§ 69 Hälsa  

Rapport 

GRK är tillsammans med SLU kallade till tre möten den 9:e okt på SKK. Det första mötet gäller 
slutredovisning av SAN, det andra mötet prcd-PRA och det tredje mötet PRA.  

I RAS står att klubben skall möjliggöra för medlemmar att på ett enkelt sätt kunna rapportera in 
ej centralt registrerade sjukdomar. Diskuterades om vi skulle ta fram en blankett som kan 
laddas ner från nätet och där hundägaren också kan kryssa för om det är ok att lämnade 
uppgifter får offentliggöras eller ej. Blanketten skall även undertecknas och skickas in per post.

Beslut: Att framställa en blankett och lägga ut på nätet för nedladdning 

  

Våra uppfödare upplever inte att avläsningen av HD är tillförlitlig. HD-statistiken idag visar att 
den ökat från 21,5 i våras till 24,1 nu i september. 

Beslut: Begära ett uppföljningsmöte om HD med SKK, ev tillsammans med andra rasklubbar.  

  

PRA 

För att förse den pågående PRA-forskningen med blodprover och ögonspeglingsprotokoll har 
40 aktuella hundar kallats till blodprovstagning och ögonspegling i Skara den 3/10.  

  

RD 

Vi skall följa upp för att se om det nu har ögonspeglats fler avkommor till RD-hundar, så att det 
går att göra en uppföljning på avkommor från hundar som konstaterats ha näthinneveck eller 
fokal RD. Detta för vi ska kunna lägga en mer underbyggd avelsrekommendation avseende 
RD. 

Beslut: Ingela tar reda på hur många hundar med geografisk RD som använts i avel. Gun-Britt 
tar kontakt med veterinär Berit Wallin-Håkansson om antalet ögonundersökta. 

  

§ 70 Mentalitet 

Oklarhet om vilken metod vi ska använda oss av för att beräkna arvbarheten av mentala 
egenskaper. 

Beslut: Ingela kontaktar sakkunniga för att får klarhet. 

  

Mentalbeskrivningarna i sektionerna har ökat från 17 tillfällen 2007 till 34 i år, vilket är väldigt 
bra.  

Beslut: Att kommentera detta i Infobrev till sektionerna. 



 § 71 Exteriör 

Rapport 

Konferensen för Open Showdomarna är genomförd och enligt utvärderingarna genomförd på 
ett utmärkt sätt. Väl genomtänkt, bra organiserat, rätt fördelning teori/praktik, bra blandning av 
hundar. Härlig plats och god mat. Det var 21 deltagare. Det kommer ett reportage i GN. 

Beslut: Att arrangera ytterligare en Open Showdomarkonferens. Lillan undersöker. 

  

Domarlistan 

Alla sektioner har fått ja på sina domarförslag, däremot okänt om alla domarna i sin tur har 
tackat ja. Ingen domare kommer att döma fler än två gånger. Skåne och Halland har fått ja på 
att bjuda in domare från Danmark, pga den geografiska närheten dit.  

  

Mässingshundarna 

Förfrågan från Danmark och Belgien om att köpa sådana.  

Beslut: Vi tar reda på leverantörens kapacitet, då det varit leveransproblem från leverantören. 
Lillan kollar. 

  

Utbildning  

Rapport 

Deltagarna på mocktrail-utbildningen var inte nöjda med den praktiska delen av kursen. 

Beslut: 

Att reducera priset för utbildningen, bara ta betalt av deltagarna för teoridelen av kursen, 400: -.

Diskuterades utbildning och uppdragen till klubbstyrelsen enligt RAS. 

Beslut: Att uppdra till utbildningskommittén att ta fram en steg 2 av uppfödarutbildningen. Skall 
innehålla allmän mentalkunskap, exteriörkurs steg 1, nya funktionsbeskrivningen, introduktion 
till jakt och jaktprov. Skall kunna vara antingen en helgkurs alt studiecirkel. Utbildningen skall 
ha prövats innan RAS-konferensen 2009. Pia ansvarar. 

  

§ 73 Information  

Stamtavleboken 

Bordläggs till nästa styrelsemöte. 



Förteckning över trofévinnare 

Listor över alla trofévinnare är upprättade och kommer att läggas ut på hemsidan tillsammans 
med statuterna. 

  

Nya diplom till trofévinnare 

Anita lämnar förslag på hur diplomet kommer att se ut som skall delas ut till trofévinnarna. 

Beslut: Att välja det som är Word-baserat som vi kan göra själva. 

  

Felaktiga valpannonser 

Det förekommer ibland annonser på Blocket där det annonseras valpkullar som uppges 
uppfylla GRK:s regler, men som inte gör det. 

Beslut: Att i Golden Nytt uppmana medlemmar som upptäcker felaktigt användande av GRK:s 
valphänvisningskrav att informera Lotta L om det. 

  

Montrar på Hund 2008 och My Dog 

Viktigt att klubben finns representerad på sådana mässengagemang. 

Beslut: Lotta L kontaktar Stockholm och Göteborg för att undersöka vilka möjligheter GRK har 
att medverka. Lotta L sätter ihop ett paket med informationsmaterial som skall finnas med. 
Klubbstyrelsen bidrar med max 1000:- per mässa för täckande av kostnader för medverkan. 

  

§ 74 Webben 

Rapport 

Rapporterades och diskuterades om framskridandet av den nya hemsidan. Styrelsen är 
ansvarig för layouten och design. Påpekades att det inte skall vara långa texter eller långa 
rader. Målsättningen är att hemsidan skall vara klar till jul. I samband med den nya hemsidan 
kommer PR-ansvarig under en försöksperiod ta över administrationen för valphänvisningen, 
d.v.s. uppdatering på hemsidan, utskick av valpbroschyrer etc. 

Beslut: Styrelsen fattar beslut om hemsidans layout och design på nästa möte.  

Beslut: Lotta L kontaktar valphänvisarna för att höra efter hur mycket de används, 
samtalsstatistik.  

  

 



§ 75 Golden Nytt 

Rapport 

Klubbstyrelsen tycker senaste numret var ett mycket bra nummer. Trevligt med att det är flera 
nya skribenter. Nästa redaktionsmöte är den 7 oktober. Läsarundersökning pågår.  

  

§ 76 Sektionerna 

Planering av sektionsdagarna 

Beslut: Bjuda in Agria och Royal Canin. Informera sektionernas ordförande och kassör om att 
det kommer att bli specialprogram för dem under sektionsdagarna. Bjuda in tilltänkt föreläsare 
till passet om föreningsteknik. Anita ansvarar. 

 § 77 Fullmäktige 

Förberedelser fullmäktige 

Beslut: Anita skriver protokollet. Owe frågar tilltänkt ordförande, Anita frågar vice ordförande. 

  

§ 78 Inkomna skrivelser 

SSRK 

* Brev ang ordförandemöte den 6 alt 7 september, 2008  

* Justerat infoprotokoll 080826 

* Justerat avelsprotokoll 080825 

 SKK 

* Inbjudan till kurs för utställningsadministratörer 

* Lista över personer som inte får antas som medlemmar 

* Vem blir Årets Bragdhund? 

 Övriga 

* Mail från medlem med synpunkter och frågor ang årets Goldenspecials genomförande 

* Mail från medlem med förfrågan om resultat för hennes hund som saknas på den publicerade 
sammanställningen 

* Mail från medlem ang ögonlysning 

* Mail från medlem med synpunkter på den genomförda Goldenspecialen 



 § 79 Utgående skrivelser  

* Mail till övriga rasklubbsordförande ang möte den 6 september 

* Inbjudan till samtliga retrieverklubbars ordförandemöte den 23 november 2008 

* Nyhetsbrev till sektionerna 

* Mail till SSRK:s avdelningsordförande ang möte den 7 september 2008 

* Svar till SSRK ang Egenskapsprotokollens framtid 

* Svar till medlem ang synpunkter och frågor om genomförd Goldenspecial 

* Mail till medlem ang ögonlysning 

* Mail till medlem ang PRA 

* Svar till medlem ang synpunkter på Goldenspecialen 

* Svar till medlen ang saknat resultat från Goldenspecialen 

  

§ 80 Övriga frågor 

Inga övriga frågor har anmälts. 

  

§ 81 Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla för helgens arbete och förklarade mötet avslutat. 

Nästa möte den 22 november kl. 9.00. 

  

  

Owe Rindstrand              Anita Ohlson                  Annika Sahl-Kadar 
Ordförande                     Justerare                        Sekreterare 

 
  

 


