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Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 20-21 november 2010, 
Scandic hotell Upplands-Väsby 
 
Beslutande:  
Owe Rindstrand 
Anita Ohlsson  
Annika Andersson  
Eva Arnell-Ek   
Janet Johansson  
Ingrid Grundström 
Eva Sjölinder-Hansson 
Adjungerade under §92 Nils-Gunnar Karlsson och Ingegerd Eriksson 
 
Anmält förhinder:  
Lotta Fornås 
Björn Ekedahl 
 

 
 

 
§ 83 MÖTET ÖPPNAS 

Owe hälsade alla välkomna. 
 
§ 84 VAL AV JUSTERARE  
 Ingrid Grundström valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet. 
 
§ 85 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
 Dagordningen godkändes. 
 
§ 86 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 Föregående protokoll genomlästes och godkändes. 
 
§ 87 ORDFÖRANDE 

 
Avtal Royal Canin 
Samarbetsavtal mellan RC och GRK togs upp till diskussion. Ett tvåårigt avtal är önskvärt 
istället för treårigt, då vi inte vet vad som händer med nya organisationen. Dessutom har 
fler foderleverantörer visat sig intresserade av samarbetsavtal med GRK. De kan 
återkomma i början av 2012.                              
                       
Organisationskommittén 
Owe informerade om möte med organisationskommittén om det nya 
organisationsförslaget. Remiss måste besvaras till HS före 10/1-2011, först av våra 
sektioner och enskilda medlemmar till klubbstyrelsen och därefter av klubbstyrelsen. 
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Genomgång av årets verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen gicks igenom. De punkter som inte åtgärdats fördes upp på 
bevakningslistan. 
 
Nästa års verksamhetsplan 
Styrelsen tillsatte arbetsgrupper inför planerade aktiviteter nästa år. 
                     
Hamiltonplaketten 
Inga förslag har inkommit och därmed har inget förslag lämnats till SKK. 
                   
Styrelsemöte stipendiefonden 
GRK:s stipendiefond har vid ett telefonmöte enhälligt beslutat att avsätta 25 000 kr till       
RAS/Uppfödarkonferensen. Motiveringen genomlästes. 
 

                       
§ 88 EKONOMI 
                       
 Rapport  

AU-beslut - Inköpt blommor till två hedersmedlemmar som firat 85-årsdag. 
 
Retrieverungdom 
Medlen på Retrieverungdoms konto överförs till SSRK för vidare hantering av SSRK:s 
ungdomsansvariga. 
  
Budgetdiskussion 
Alla uppmanas att senast 15/12 inkomma med respektive budgetförslag. 
Prognos inför nästa års budget diskuterades. 

 
 
§ 89 RAS/AVEL 

 
Rapport 
RAS-konferensen utvärderades. 65-70 deltagare. Styrelsen har tagit till sig alla goda 
synpunkter som framkom på RAS-konferensen och reviderade dokumentet därefter.  
 
PRA möte 
Annika A och Owe har deltagit på ett möte på SKK angående hur vi ska hantera det nya 
DNA-testet. Fortsatt uppföljning av enskilda hundar kommer att ske i samråd med Berit 
Wallin och Tomas Bergström. SLU är mycket nöjda med samarbetet mellan SLU, GRK och 
SKK. Avelskommittén rekommenderade oss att ansöka om central registrering av 
GR_PRA1.  
Beslut: Förslag till proposition skrivs av Annika A till nästa styrelsemöte 
                      
SKK:s Avelskonferens  
Beslut: Att inte skicka någon till vårens avelskonferens 
                      
SSRK:s Avelskonferens 
Janet deltog på lördagen, Annika A fick tyvärr förhinder på söndagen. 
Minnesanteckningarna från söndagens möte genomlästes. 
 
 



Sign …………. …………                                                                                    Sidan 3 av 6  
 

 
 
 
Medlemskap i nordiska retrieverklubbar 
På SSRK:s Avelskonferens framkom att man kan lösa medlemskap i nordiska 
retrieverklubbar för att på så sätt få tillgång till rasdata för dessa länder. 
Beslut: Anita undersöker tillvägagångssätt och ordnar praktiskt att detta genomförs 
 
 

§ 90 MENTALITET/FUNKTION 
                       
 Rapport 

Offert från tryckeri angående protokoll för funktionsbeskrivningar. 500 st beställes. 
Rapport om utvecklandet av BPH, utvärdering redovisas vid senare tillfälle. 
 
 

§ 91 HÄLSA 
 
 Hälsakonferens SLU 

Owe har deltagit på hälsakonferens på SLU. SLU inbjöd till konferens som ett tack för att 
rasklubben ställt upp med hundar. Från SLU har inkommit en slutredovisning av 
forskningspengarna för SAN. Ett önskemål har inkommit att få redovisat antalet prcdPRA 
testade hundar. 20 testade, 3 anlagsbärare. 
Beslut: Frivillig PRA-lista avseende GR_PRA1 upprättas på hemsidan för de som DNA-
testas innan de kan registreras centralt 
 
                    

§ 92 JAKT 
 
                     Rapport 

En golden gick till final och blev placerad som 3:a på ett uppskattat A-prov.                         
Etiska regler från Jägarförbundet angående jakt med hund har inkommit. 
                        
Goldenspecialen 2010 
Två representanter för GS-kommittén fanns med på styrelsemötet och rapporterade från 
årets GS och vi gick gemensamt igenom ett förslag till GS i framtiden. GS fungerade utåt 
sett riktigt bra och såväl kommittén som klubbstyrelsen är mycket nöjda. GS 2010 gick 
med vinst om 17 000 kr. Vissa förbättringar nödvändiga i inre struktur inför nästa år. 
Manualen för Goldenspecialen kommer att revideras och presenteras på 
sektionsdagarna. GS:s hemsida kommer att ligga under klubbens hemsida med Anita 
som webmaster. Eva Arnell samt Anita Ohlson kommer att närvara på GS-kommitténs 
möte i januari. 
Beslut: Att samtliga avgifter 2011 blir oförändrade 200 kr i anmälningsavgift och 300 kr 
för DP och 200 kr för husvagnsparkering. Att tillsätta en ansvarig för elitjakten och en 
för övrig jakt. Att befintliga medel på GS:s konto kvarstår. 
 

                     KM 2011 - diskuterades vem som ska hålla i detta. Ingen sektion har anmält sig och då           
                     måste det bli så att klubbstyrelsen arrangerar nästa års KM. 

Beslut: Att bilda en arbetsgrupp för KM 2011, Eva AE sammankallande. Styrelsen ställer 
upp och stöttar så mycket som möjligt. 
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                     Brev har inkommit med synpunkter angående Goldenspecialen. 
                     Beslut: Owe besvarar brevet samt vidarebefordrar det till GS-kommittén 
 
  
§ 93 EXTERIÖR 
 
 Rapport 

Club Show 2013 blir i Göteborg.  
                       
Domarutbildning 
Två brev har inkommit angående domarutbildning. Båda breven handlar om stöd för att 
bli uttagen till preparandutbildningen för att bli exteriördomare. Vi kan inget besluta 
förrän vi får en komplett officiell ansökan. 
Beslut: Svar kommer att ges att de måste inkomma med en officiell ansökan 
                      
Goldenspecialen 
Klart med domare till GS: Per Aschan hanar, Bengt Källman tikar, Leif Bäckström valpar. 
 
Open Show domarkonferensen 2011 
Tre offerter från konferensanläggningar har inkommit. Budget 20 000 kr. 
Annons kommer i GN nr1. 
Enkät ska utgå till OS-domare med frågor och intresseanmälan. 
 
Rosetter 
Rosettlagret, kommer att kvarstå i form av en liten reserv hos Ingegerd Eriksson. 
Jaktrosetterna ska förvaras hos Jaktkommittén och KM-rosetter hos Eva AE. 
 

 
§ 94 INFORMATION 
 
                     Stamtavleboken 

Förslag på omslagsbild till stamtavleboken finns. Brev sänt till nordiska uppfödare om 
deltagande i stamtavleboken. Vi har fått önskemål om kennelannons i stamtavleboken. 
Diskuterades för och emot. 
Beslut: Vi kommer ej att publicera kennelannonser i stamtavleboken 
                       
Brev om tolkning av regler 
Vi har fått in ett brev om tolkning av regler kring ägare av hund avseende poängräkning 
till en av klubbens utmärkelser. 
Beslut: Anita svarar brevskrivaren att förra klubbstyrelsen redan svarat och att beslutet 
kvarstår 
  
Golden Nytt Nr 4 
Tidningen klar och sänd till tryckeriet. 
  
Membit  
Nytt avtalsförslag om att de ska sköta all vår medlemsservice. Det fungerar bra just nu 
med Anita som kollar av betalningarna. SSRK har tecknat avtal och vi måste avvakta vad 
FM säger om ett medlemskap innan vi tar ev. nytt beslut. Företaget får återkomma om 
ett år, bevakas under tiden av Anita. 
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Medlemsantal  
4 900 medlemmar. Medlemsvärvning diskuterades. 
Beslut: Göra ett förslag till brev att skickas till medlemmar som inte förnyar sitt 
medlemskap. Förslaget diskuteras på sektionsdagarna och kommer sedan att finnas 
tillgängligt i sektionshandboken 
 
Almanackan 
Almanackan har tryckts till ett bra pris. Medlemmar betalar 65 kr, sektioner betalar 50 
kr. Julhälsningar med almanackor kommer att skickas ut, genomgång vilka som ska få 
hälsningar av vem. 
 
Retrieverungdoms hemsida 
Då retrieverungdom numera ligger under SSRK och heter SSRK Ungdom ska materialet 
från nuvarande hemsida flyttas över till ny domän och finnas på SSRK:s webbhotell.  
Beslut: Anita kontaktar Anna Hallgren och genomför nödvändiga förändringar 
 
                       

§ 95 PR 
  
                     Rapport     

Ami Emilsson är ny valphänvisare. 
  
Vi hinner inte se över vår grafiska profil i år. 
Beslut: Översynen av grafiska profilen skjuts fram till nästa år 
  
Hundmässan 2010 Stockholm, sköts helt av Stockholmssektionen.  
My Dog 2011 Göteborg, sköts helt av Göteborgssektionen. 
 

 
§ 96 UTBILDNING 
 
                      Certifieringsutbildning  

framflyttad till våren 2011, då utbildningsmanualen fortfarande är under redigering. 
                                            
B-figurantutbildning 
6 st B-figuranter är utbildade från Västmanland, Uppland, Stockholm. Utbildningen föll 
väl ut. 
 

 
§ 97 SEKTIONERNA 
                      Sektionsdagarna  

Temat på sektionsdagarna blir ”Föreningsliv är kul, inspirationshelg inför framtiden”. 
Programmet gicks igenom. Fördelning av arbetsuppgifter planerades samt vad 
seminarier och workshops ska innehålla.                 
Viktigt att uppmana att alla sektioner sänder fullt antal delegater till fullmäktige. 
Sektionshandboken tas upp på sektionsdagarna. 
Beslut: Vi startar en Facebookgrupp för sektionsfunktionärer och utvärderar denna på 
sektionsdagarna. Anita tigger priser till sektionsdagarnas tävlingar från Agria och Royal 
Canin 
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                      Ingrid Grundström rapporterade från medlemsmöte i Norrbotten.  
 
§ 98 GOLDENFULLMÄKTIGE 

 
Motion 
Inkommen motion diskuterades.  
Beslut: Svar författas av Owe till nästa möte 
  
Propositioner diskuterades 
Beslut: Owe skriver två stadgeändringsförslag och Annika en om central registrering av 
GR_PRA1 
  
Förslag på ordförande samt vice ordförande 2011 diskuterades. 
 
   

§ 99 INKOMMANDE SKRIVELSER 
 SKK 

Inbjudan till rasklubbstorget - Stockholms Hundmässa dec 2010 
Inbjudan till AKC/Eukanuba National Championship i USA dec 2010 
Snabbremiss - höjda exteriördomararvoden 
Inbjudan till avelskonferens 5-6 mars 2011 
Nya utställningsbestämmelser 
Inbjudan till RAS- och Specialklubbstorg på My Dog januari 2011 
Inbjudan till temautbildning för avelsfunktionärer april 2011 
  
Övriga 
Medlem – E-post med synpunkter på klubbens "elitsatsning” 
Ansökan om stöd till exteriördomarpreparandutbildning  
 

  
§ 100 UTGÅENDE SKRIVELSER 

Svar till medlem ang. klubbens "elitsatsning” 
Svar till sökande om stöd till exteriördomarpreparandutbildning  
 

 
§ 101 ÖVRIGA FRÅGOR 

Genomgång av bevakningslistan. 
Sektion Västmanland kommer även fortsättningsvis att handha guldhundarna. 
Nästa möte börjar kl. 17.00 på fredagen och avslutas kl. 15.00 på söndagen. 
 
 

§ 102 MÖTETS AVSLUTANDE 
Owe tackade alla för ett väl genomfört möte och förklarade mötet avslutat. 
 
 

 
 
Owe Rindstrand Ingrid Grundström Eva Sjölinder-Hansson 
ordförande  justerare  sekreterare 


