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Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 21-22 augusti 2010, 

Scandic hotell Upplands-Väsby 

 

Beslutande: 

Owe Rindstrand 

Anita Ohlson 

Ingrid Grundström 

Björn Ekedahl 

Janet Johansson 

Eva Arnell-Ek 

 

Anmält förhinder: 

Lotta Fornås 

Annika Andersson 

Eva Sjölinder-Hansson 

 

Adjungerade: 

Inger Karlsson § 68, 72 

Annika Sahl-Kadar, sekreterare 

 

 

 

 

 

§ 63 MÖTET ÖPPNAS 

 Owe hälsar alla närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat 

  

§ 64 VAL AV JUSTERARE  

 Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Anita Ohlson 

 

§ 65 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Föreliggande dagordning godkändes 

 

§ 66 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 

 

§ 67 ORDFÖRANDE 

 Rapport 

 Owe har varit i kontakt med Royal Canin, Susanna Johansson, som skall läsa igenom 

 avtalet och har lovat återkomma.  

  

 Organisationen 

 Vi bör vara med och lyssna på SSRK:s möten ang. ett medlemskap med Sverker 

Haraldsson. Styrelsen fördelar de olika datumen mellan sig, samt diskuterar andra 

lämpliga personer som kan representera styrelsen och återberätta vad som avhandlades 

på dessa möten. 
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Möte med Agria 

 Owe har träffat Agria för ett nytt avtal. De är väldigt nöjda med vår klubb och dess 

 verksamhet. En sak, som de är extra nöjda med, är att det är ca. 11 800 golden som är 

 försäkrade hos dem, dvs. ungefär hälften av alla golden i landet. Styrgruppen skall bestå 

 av vår ordförande och Agrias ansvarige. De vill att vi informerar våra medlemmar om att 

 de får 10% rabatt på Agriaförsäkring. De vill också att vi skriver i GN om varför det är 

 viktigt att försäkra hunden. 

 

 Beslut: Att med jämna mellanrum gå ut på Facebook och påminna om att medlemmar 

har 10% rabatt. Att ha en liten textruta med den informationen i varje GN. Styrelsen 

godkände det nya avtalet. 

  

 RAS 

 Styrelsen går igenom förslag till reviderat RAS och gör ytterligare några redigeringar. 

 Janet presenterar förslag till program för konferensen. 

 

 Beslut: Att fastställa styrelsens förslag till reviderade versionen av RAS att föreläggas 

 deltagarna på  RAS-konferensen.  

  

 Retrieverungdom 

SSRK har numera en ungdomsansvarig och därmed känns det logiskt att de tar på sig 

ansvaret för Retrieverungdom. Vi måste dock göra en reservation för om det blir en 

delning av spaniel - retriever, då skall pengarna tillfalla retrieverklubben. Styrelsen 

diskuterade också möjligheten att kunna dela ut vårt ungdomsresestipendium både till 

enskilda som idag, men även till någon verksamhet inom Retrieverungdoms område, 

t.ex. att delta i en kurs. 

 

Beslut: Vi kommer att föreslå de övriga retrieverklubbarna om att lägga över 

Retrieverungdom till SSRK, med reservation om ev. delning. Styrelsen beslutade också 

att enskild ungdom endast ska kunna tilldelas GRK:s ungdomsresestipendium vid ett 

tillfälle, samt att stipendiepengarna ska vara öronmärkta för ungdomsverksamhet. 

    

§ 68 EKONOMI 

 Rapport  

Resultatet ser fortfarande väldigt bra ut. Prognosen ligger på 24 000+, dessutom 

kommer medlemsintäkter på ca. 90 000:- i månadsskiftet, som inte har bokförts ännu. 

Medlemsavgifter t.o.m. sista juli, helt ok, GN nr. 2 hamnar på +0 enligt budget. 

Aktiviteter totalt ser bra ut. Styrelsens kostnader ligger inom budget.  

 

 Beslut: Att godkänna den ekonomiska rapporten.   

 

§ 69 RAS/AVEL 

 Rapport 

 Det har under sommaren varit mycket lugnt gällande avelsfrågor. Några personer 

 har klagat på andras avel – med fog tycker Annika A – och hon har hört av sig 

 till ett par och uppmanat dem att läsa våra uppfödaretiska anvisningar. 

 

 Avelsgruppen – förutom Annika A också Åsa Cederlund och Katrina Bäckström – jobbar 

nu med RAS-konferensen i oktober. 
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 SLU har bjudit in till konferens den 13 november - Hur vi tillsammans kan 

 förbättra hundhälsan 

 

 Beslut: RAS/Avelskommittén utser en representant 

 

 Inbjudan till SSRK:s Avelskonferens 

 

 Beslut: Att anmäla Janet lördag och Annika A söndag 

 

§ 70 MENTALITET 

 Rapport 

 B-figurantutbildningen blir av den 30-31 oktober. Det är Stockholm/Gotland som 

 anordnar. Janet skriver en annons till GN. 

 

 Vi behöver beställa nya funktionsbeskrivningsprotokoll. Vi ska inte beställa många 

 utifall att den nya FB:n kommer igång. 

 

 Beslut: Att beställa minimimängd av funktionsbeskrivningsprotokoll 

 

§ 71 HÄLSA 

 Rapport 

 Information från SKK om vi tänker införa fler hälsoprogram, SKK föreslår att klubbarna 

 i första hand har egna rekommendationer. 

 

§ 72 JAKT 

 Rapport 

 Klubben har fått inbjudan till Nordiskt Mästerskap i Danmark den 27-28/8 2011. Det 

                       svenska laget kommer att bestå av Johan Fogelberg, Gunilla Weeden, Ulrika Carlsson, 

                       Charlotte Wallmark och Ingrid Gummesson. 

  

 SKK:s jakthundskommitté har beslutat att den kommer att oanmält slumpmässigt 

besöka utvalda jaktprov, spridda över landet, för att kontrollera att policy och 

anvisningar efterlevs. 

 

 Styrelsen måste fundera och ta ställning till om Klubbmästerskapet ska leva vidare 

                       och jobba för att få fram en organisation, som kan genomföra provet kommande år. 

 

 Klubben måste stimulera till elitsatsning för fler medlemmar. Möjligheten att arrangera 

en endagarskonferens diskuterades, gärna i februari nästa år, om hur den satsningen 

skulle kunna utformas. 

  

KM 

 Ett mycket välorganiserat arrangemang med Sara Runesdotter och Inger Karlsson som 

 ansvariga. 90 hundar var anmälda, drygt 70 kom till start. 

 

 GS 

 Var återigen ett lyckat och välbesökt arrangemang. Styrelsen diskuterade hur 

 organisationen skall kunna se ut i framtiden, då det nog kommer att behövas nytt folk 

 till kommittén.  
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 Beslut: Att Owe bjuder in GS-kommittén till nästa styrelsemöte för att informera om hur 

deras arbete fortlöper. Inger K och Lotta F jobbar vidare med idén om konferens om 

klubbens elitsatsning i framtiden. 

 

§ 73 EXTERIÖR 

 

 Rapport 

 Open Show domarkonferens 2011 

 Datum är bestämt till den 17-18 september, plats inte klart ännu. Ann Carlström och 

                       Filip Johnsson har tackat ja som föreläsare.  

 

 Ska vi kräva medlemskap för att få döma på klubbens utställningar, Open Show och 

                       Goldenspecialen? 

 I OS-manualen står att det företrädesvis skall vara uppfödare, som skall döma på våra 

 OS och GS. En del av dessa är inte medlemmar. Styrelsen diskuterar huruvida man skall 

 döma, om man inte är så pass intresserad av rasen att man är medlem i rasklubben. 

 

 Beslut: Att ta upp frågan på sektionsdagarna 

 

 Officiella domare får inte döma Open Show 

 Det har framkommit synpunkter om att det är svårt för officiella domare att få möjlighet 

att ”känna” på golden. Ingrid föreslår att de officiella domare, som vill vidareutbilda sig 

på vår ras, kan gå exteriörkurs steg 3, men de behöver inte göra kritikskrivning. Detta 

är en bra möjlighet att lära sig rasen. 

  

 Om det finns ett antal officiella domare som är intresserade av att döma golden, skulle 

vi kunna anordna en endagskonferens, kanske i samarbete med en annan retriever-

klubb. 

 

 Beslut: Ingrid kollar möjligheterna för att arrangera en sådan konferens 

 

Ansökan om Club Show 2013 

Det finns ingen ansökan från någon sektion om att arrangera Club Show 2013. Vi ska ta 

kontakt med sektioner som visat intresse förut och efterlyser också i Infobrevet. 

 

Beslut: Ingrid kontaktar föreslagna sektioner  

 

Inställda Open Show 

En del sektioner har fått ställa in sina OS. Förfrågan har nu kommit till styrelsen om 

 sektionen måste betala för sina beställda rosetter. Klubben har inte längre något lager, 

 utan det skall varje sektion ha själva och då kan de ej skickas tillbaka utan får sparas till 

 nästa år. 

 

Beslut: Sektionerna måste betala för sina beställda rosetter oavsett OS blir av eller ej. 

 

§ 74 INFORMATION 

 Rapport  

 Anita har kontaktats av en av GN:s annonsörer, som erbjudit klubben att köpa T-shirt 

 med GRK:s logga på. Hans företag erbjuder sig även att hantera lager, beställningar och 

 utskick. 
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 Beslut: Anita utreder vidare 

 

 Hänvisningstelefonen 

 Man måste fylla på telefonen årligen för att inte förlora telefonnumret. Eva AE har 

 betalt för i år. Nästa gång i augusti nästa år. 

 

 Julkort 

 Det är dags att beställa julkort 

 

 Beslut: Att använda en av de insända bilderna till fototävlingen 

 

 Give aways 

 Anita visar några olika förslag. Anita letar vidare. 

 

 Tackkort 

 Om någon vill göra tackkort kan de vända sig till Anita för hjälp. 

 

 Tidskriftssamlare till GN 

 Anita har kollat tidskriftssamlare att sälja för att sätta in 4 nr av GN och 

                       årssammanställningen. SKK säljer sådana, men de kostar drygt 50:-/st 

 

 Beslut: Att lägga ner idén då det blir för dyrt, samt att lagerutrymme saknas 

 

 Hemsidan 

 Anita visar hur styrelsens ledamöter själva kan göra ändringar på hemsidan. 

 

 GN 

 Eftersom ekonomin ser god ut diskuterades möjligheten att öka antalet färgsidor i nästa 

 nummer av GN, då sommarens alla aktiviteter skall publiceras. Kostnaden för 8 sidor 

 blir 4 000 kr. 

 

 Alla måste ansvara för att skriva i sina respektive spalter i GN, det finns alltid något som 

 man kan kommentera, får inte lämnas tomt. 

 

 Beslut: Att utöka antalet färgsidor i GN nr 3 för publicering av sommarens arrangemang 

  

 Manusstopp för Stamtavleboken  

 Manusstopp den 31/12 2010. Resultat från My Dog kan kompletteras i januari 2011. 

  

Facebook 

 Vi har 1667 medlemmar på Facebook. 

 Fototävlingen  

 Vi har fått in ca. 200 bilder till fototävlingen. Styrelsen tittar igenom ett 30-tal bilder 

 som Anita valt ut som de bästa, och kommer att rösta fram sina 12 favoriter. 

 

 Beslut: Anita skickar över bilderna till styrelsens ledamöter för röstning 

  

 Publiceringsansvar hemsidan och GN 

 Anita påminner om att var och en av styrelsens ledamöter måste se till att respektive 

 sidor är uppdaterade. 
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 Goldenfilmen 

 Goldenfilmen behöver nå ut till personer som funderar över vilken ras de skall välja, dvs. 

 innan de köpt någon hund. Kan vi göra en trailer till hemsidan för att locka dessa att 

 köpa filmen före köp?   

  

 Beslut: Anita undersöker möjligheten att lägga vissa delar av Goldenfilmen på hemsidan 

 

 Infomöte 

 Eva A-E, Anita och Owe har haft ett Infomöte, där de har gjort en arbetsfördelning på 

                       området Info/PR. 

 

 Medlemsantal 

 Per den 19/8 hade vi 4 966 medlemmar, en liten ökning sedan i våras. Med tanke på att 

 registreringssiffrorna minskar generellt, så ser vi det som ett bra resultat. 

 

 Säkerhetskopiering av informationsmaterial 

 Anita har gjort en säkerhetskopiering av dokument och bilder från sin dator, och 

 överlämnat materialet till klubbens sekreterare att förvara. 

                

§ 75 PR 

 Rapport 

   

 PR-kommittén 

 Eva jobbar på att få till en kommitté. 

 

 Valphänvisningen 

 Eva A-E, Erna Persson, Eva Skagert, Owe och Anita har haft PR-möte, och gått igenom 

 arbetsrutinerna för valphänvisningen. Det har varit lite problem med överlämnandet av 

                       arbetsuppgifter, men nu fungerar det. Det behövs ytterligare en valphänvisare. 

 

 Beslut: Att Owe ringer några föreslagna namn, som skulle kunna vara valphänvisare. Att 

 tillstyrka ev. resa till Erna i Skåne för den nya valphänvisaren för samordning 

 

§ 76 UTBILDNING 

  

 Uppfödarutbildningen 

 SKK har avsatt pengar för att tillsammans med studiefrämjandet utveckla en 

 distansutbildning. Tollarklubbens ordförande Björn Bjuggren sitter i referensgruppen 

                       och kommer att hålla kontakt med Björn E. Björn förser Björn Bjuggren med vårt 

material. 

  

 Goldenlägret 

 Björn besökte lägret och kunde konstatera att det var mycket god stämning, ca. 1/3 var 

 nya deltagare. Lena I och Ingela S tar ansvaret även nästa år. Upplägget ändras ej. 

 Viktigt att få med så många nybörjare som möjligt. Finns behov av att anordna något 

 mer avancerat för de som kommit långt med träningen. Björn ser om det finns möjlighet 

 att utveckla detta. 

 

 Certifieringsutbildningen 

 Uppdateringen av materialet är inte klart. Labbeklubben har initierat att starta en kurs 

 med spårdelen som är klar. 
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 Beslut: Björn kontaktar SSRK för att kolla hur det går med uppdateringen av materialet 

 

§ 77 SEKTIONERNA 

 Rapport 

 Norrbotten skall ha ett medlemsmöte den 13 oktober om sektionens framtid. 

 

 Det blir möjlighet för regionala träffar i och med Sverker Haralsson, SSRK, gör sin ”Road 

 Show”. Det är bra om så många som möjligt av våra medlemmar går dit.   

 

 Beslut: Björn jobbar fram ett förslag till program för sektionsdagarna till nästa 

 styrelsemöte          

                                    

§ 78 GOLDENFULLMÄKTIGE 

 

 Fullmäktige äger rum den 20 mars 2011. Sektionerna skall m.a.o. inte ha sina årsmöten 

efter den 24 februari. Fullmäktigehandlingarna skall gå ut senast den 25 februari till 

delegaterna. 

    

§ 79 INKOMMANDE SKRIVELSER 

  

 SSRK 

                       Inbjudan till avelskonferens och funktionärsträff 2010-08-28 

 Protokollsutdrag ur HS protokoll om att godkänna GRK:s reviderade stadgar 

SKK 

 Tolkning av regler kring ägare av hund 

                       Övriga 

 Medlem - Mail angående utmärkelser 

 Golden retrieverklubben Danmark - Inbjudan till NM i WT 2011 

 Fd medlem - Mail angående lokal verksamhet 

 

§ 80 UTGÅENDE SKRIVELSER 

 SSRK - Tillstyrkan av ansökan om utökat rasregister från Nina Lönner Andersson 

 Medlem - Svar angående utmärkelser 

 SKK - Fråga till SKK ang. tolkningen av ordet ägare 

   

§ 81 ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inga övriga frågor anmälda 

  

§ 82 MÖTETS AVSLUTANDE 

 Owe tackade alla för ett väl genomfört möte och förklarade mötet avslutat 

  

 

 

 

  

Owe Rindstrand Anita Ohlson  Annika Sahl-Kadar 

ordförande  justerare  sekreterare 


