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Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 14-16 januari 2011,
Scandic hotell Upplands Väsby
Närvarande:
Owe Rindstrand
Anita Ohlson
Björn Ekedahl
Janet Johansson
Eva Arnell-Ek
Lotta Fornås
Annika Andersson
Suppleanter:
Eva Sjölinder-Hansson
Anmält förhinder:
Ingrid Grundström
Adjungerade:
Annika Sahl-Kadar, sekr
Inger Karlsson § 115

§ 110

MÖTET ÖPPNAS
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 111

VAL AV JUSTERARE
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Eva Sjölinder-Hansson

§ 112

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Föreliggande dagordning godkändes

§ 113

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

§ 114

ORDFÖRANDE

Rapport
Owe rapporterar kort från sitt möte med arbetsgruppen som utrett frågan om SSRK:s
framtida organisation. Alltför många remissinstanser har svarat att de inte kommer att
stödja det förslag som ligger. Det innebär att arbetsgruppen kommer att rekommendera
HS att inte gå vidare med förslaget till SSRK:s fullmäktige. Retrieverklubbarna kommer
att träffas och diskutera det uppkomna läget under helgen.

Sign…………………..

Verksamhetsberättelse
Styrelsen går igenom verksamhetsberättelsen. Det saknas några bilder och lite statistik.

Verksamhetsplan
Styrelsen går igenom föreliggande verksamhetsplan. Det saknas en del texter och några
justeringar behöver göras.

Handlingsplan Agria
Agria har inkommit med förslag till en handlingsplan för 2011. Styrelsen diskuterar hur
prylar och pengar skall fördelas.
Beslut: Styrelsen beslutar att fördela priser och pengar till Goldenspecialen,
Klubbmästerskapet, A-provet, Club Show, Goldenlägret, inspirationshelgen, Team
Sverige, samt Open Showdomarkonferensen. Eva Sjölinder-Hansson skall vara med i
styrgruppen för samarbetsavtal för Agria.

GRK 40 år 2013
GRK fyller 40 år 2013 och samma år fyller den engelska Goldenklubben 100 år.
Styrelsen diskuterar möjligheten att arrangera en gemensam resa till deras arrangemang
i juli. De kommer bl a att ha två WT och två officiella utställningar.
Beslut: Owe och Anita jobbar vidare på idén.

Utmärkelser
Styrelsen går igenom de hundar som meriterat sig till de olika utmärkelserna. Styrelsen
har tidigare beslutat att ungdomsresestipendiet endast kan erhållas en gång per
sökande. Tyvärr missades den informationen när stipendiet annonserades i GN. De två
sökande har båda tidigare erhållit stipendiet.
Beslut: Att beslutet om Ungdomsresestipendiet skall gälla från 2011. Att tilldela
ungdomsresestipendiet till Jenny Widebeck.
Goldentrofé tik:

Stjärnglimtens Felica - Maria Pettersson

Goldentrofé hane:

Erinderry Gaelic Minstrel – Henric Fryckstrand

Uppfödartrofén:

Gunilla Wedeen – Kennel Doubleuse

Stenbury Trophy:

SE U(u)Ch Dewmist Serendipity – Fanny & Helena Hellström

Iron Coin:

Kennel Dewmist, Henric Fryckstrand

Årets viltspårsgolden:

Nord VCh Memarkens Sarah – Lars Brungs och
Kopparhults Njord – Theres Olsson

.§ 115

Ungdomsresestipendium:

Jenny Widebeck

Agriastipendiet:

Lars Johnsson

EKONOMI

Rapport
Inger Karlsson redogör för bokslutet för 2010. Budgeten är klarad med marginal.
Tillgångarna ökar. Likviditeten är god. Inkomst av medlemsavgifter ligger något lägre än
budgeterat. Styrelsen konstaterar att ungefär hälften av de som köper en valp blir
medlemmar i klubben. Förutom ett par undantag har budgeten följts väldigt bra.
Beslut: Att godkänna den ekonomiska rapporten.

Sign…………………..

Budget
Inger presenterar förslag för budget 2011. Styrelsen diskuterar förslaget och gör några
justeringar.
Beslut: Att fastställa budget för 2011
§ 116

RAS/AVEL

RAS
Annika A presenterar de ändringar som gjorts utifrån RAS-konferensens synpunkter,
samt att de delar som SSRK och SKK kräver finns med.
Beslut: Annika A färdigställer och skickar ut för korrekturläsning
.§ 117

MENTALITET/FUNKT

Rapport
Problem med redovisningen av funktionsbeskrivningsprotokollen för 2010.
Beslut: Janet Johansson ska ta emot funktionsbeskrivningsprotokollen framöver
§ 118

HÄLSA

Rapport
Vi får in många redovisningar av provsvar på GR_PRA1. Datum bestämt med Berit Wallin
för att följa upp gruppen hundar som hon följer i Skara. I övrigt arbetar vi vidare med
kända PRA-fall.
§ 119

JAKT

Rapport
Ansökningar för 2012 är skickade för officiella proven.
Det saknas fortfarande någon sektion som tar på sig KM. Styrelsen diskuterar
problematiken och hur det skall lösas. Styrelsen kanske måste vara ansvarig och tillsätta
en kommitté lik den som finns för GS.
Anita och Eva A-E åker på GS-kommitténs möte den 22 januari.
Styrelsen diskuterar hur vi skall kunna stötta de som är uttagna till Nordiska
Mästerskapet i Danmark
Vi måste ha någon ny som tar emot jaktprovsprotokollen.
Beslut: Lotta ansvarar för att tillsätta en kommitté för KM. Lotta kontaktar Danmark om
Nordiska Mästerskapet i höst. Lotta kontaktar de tävlande om deras resande. Lotta
tillfrågar föreslagen person som mottagare av jaktprovsprotokoll.

§ 120

EXTERIÖR

Rapport
CS skall annonseras i Apportören.
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§ 121

INFORMATION

Rapport
Sektionerna har fått information om hur många delegater de har till fullmäktige.
Trailer av Goldenfilmen på webben som reklam.
Alla uppmanas att titta över sina sidor och dokument på hemsidan så att de är
uppdaterade.
Önskemål har inkommit från en person om att få ligga på vår hemsida under
instruktörer. Vederbörande har inte gått SSRK:s instruktörsutbildning.
Beslut: Endast instruktörer som gått SSRK:s diplomerings- och certifieringsutbildning
skall finnas på vår hemsida. Övriga kan annonsera t.ex. på sin sektions hemsida om
möjligt.
Beslut: Att avsätta 2000:- till att göra en trailer till webben.

Stamtavleboken
Styrelsen har budgeterat för 250 annonser till stamtavleboken. Till dags dato har vi
fakturerat 194 annonser. Det har framkommit att flera av de stora uppfödarna inte har
annonserat pga. att de inte får flerhundsrabatt. Styrelsen diskuterar möjligheten att
budgetmässigt ge rabatt till annonsörer till minst fyra hundar, under förutsättning att vi
garanteras ytterligare minst 75 annonser från denna grupp.
Beslut: Vi föreslår en rabatt om vi garanteras ytterligare minst 75 annonser från
uppfödargruppens talesman. Ovanstående rabatt kommer givetvis även att gälla de som
redan har skickat in annonser med fler än fyra hundar.
§ 122

PR

Rapport
Sektioner som deltar på mässor får 1000:- för att täcka utgifter. Detta är inte så rättvist,
då vissa mässor är på en dag och andra på fyra dagar. Styrelsen diskuterar en
differentierad ersättning.
Eva A-E har fått en bok och DVD för påseende som handlar om ”Första valpboken”.
Beslut: Att recensera boken i GN och informera sektionerna att den finns. Att ge
sektioner som medverkar på fyradagarsmässor 2000:-.
§ 123

UTBILDNING

Rapport
Björn hade förhoppningar att funktionsbeskrivningsmaterialet skulle bli klart likaså
certifieringsutbildningsmaterialet. Nu skall certifieringsmaterialet presenteras i april,
men det är svårt att planera när det inte är klart.
En handlerkurs med inriktning på jakt den 3 april är klar med Lotta Lydeking och Lotta
Treiberg som kursledare.
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Flatklubben har drivit frågan om gemensam uppfödarutbildning. De har nu fått ja från
13 rasklubbar. SSRK:s utbildningsansvarige har bett Björn hålla ihop den här gruppen.
Mål och vision tas fram i varje klubb. Kommer att dras som uppstartsmöte på SSRK:s
funktionärsträff i april. Målet är att utifrån SKK:s uppfödarutbildning ta det som är bra
och göra rasspecifika delar, där RAS blir en del. Det finns risk för att detta kommer att
ta lång tid, därför måste vi även titta över vår egen utbildning och göra en liten
revidering. Den är nu inte kopplad till vårt eget RAS-dokument samt att vi måste välja ut
viktiga frågor ur genetikboken.
Björn håller på att tillsätta en utbildningskommitté.
§ 124

SEKTIONERNA

Inspirationsträff
Goldenklubben, i sin helhet, behöver både engagerade idag redan aktiva medlemmar
och dessutom rekrytera många nya entusiaster, för att vi ska kunna hålla igång de
aktiviteter vi har idag och få till stånd de som vi behöver ha i framtiden. I detta viktiga
arbete ingår att söka upp och intressera nya goldenägare, såväl äldre som yngre, för att
få dem att engagera sig i att delta i vår förenings arbete. För att påskynda denna
process föreslår styrelsen att under 2011 anordna ett antal inspirationsträffar i olika
delar av landet, dit nya intresserade funktionärer inbjuds för att lära mer om vår ras och
vår klubb och inspirera dem till aktivt föreningsarbete i goldenklubben.
Beslut : Att genomföra en inspirationsträff den 22-23 oktober i västra Sverige. Inbjudan
går ut till sektionerna, max 3 deltagare/sektion. Träffen skall utvärderas innan beslut
om fler träffar tas.

Poängkampen
Styrelsen diskuterar problemet för sektionerna att uppfylla kriterierna för poängkampen,
framförallt verkar det gälla arrangerandet av funktions- och mentalbeskrivningar. Ingen
sektion uppfyller kraven i år.
Beslut: Att inte dela ut priset i år. Att ta upp en diskussion på sektionsdagarna om vi
skall ändra i statuterna.

Sektionsdagarna
Programförslaget från förra mötet diskuterades och kompletterade med bl.a. en
arbetsfördelning. Temat för dagarna skall vara ”Föreningsarbete är kul”
Beslut: Att fastställa programmet.
§ 125

GOLDENFULLMÄKTIGE

Rapport
Styrelsen diskuterar vilka förberedelser som återstår och gör en arbetsfördelning.
§ 126

INKOMMANDE SKRIVELSER
SSRK
Två nya B-provsdomare för retriever auktoriserade - Ingela Funck och Sven Ludvigsson.
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SKK
Riktlinjer för specialklubbens/rasklubbens arbete med avelsfrågor.
Föreningskommittén påminner om att rasklubbarna ska skicka in sina medlemstidningar
till kommittén.
Övriga
Svar från 10 av GRK:s sektioner på SSRK:s remiss.
Medlem - funderingar och tankar hur vi får fler medlemmar och behåller dem i klubben.
Mail från sökande till domarpreparandkursen med önskan om att lämna kompletterande
uppgifter.
Förfrågan om rabatt i stamtavleboken för flerhundsannonsörer.
§ 127

UTGÅENDE SKRIVELSER
GRK:s klubbstyrelses svar på remissen om SSRK:s framtida organisation.
GRK:s rekommendationer av sökande till domarpreparandkursen.
Ansökan till SSRK om att få arrangera särskilda prov i sektionerna 2011.
Svar till sökande till domarpreparandkursen om möjligheten till att lämna
kompletterande uppgifter.

§ 128

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor har anmälts.

§ 129

MÖTETS AVSLUTANDE
Owe tackade de närvarande för en bra möteshelg och förklarade styrelsemötet avslutat.

……………………………

…………………………………

……………………………………..

Annika Sahl-Kadar

Owe Rindstrand

Eva Sjölinder-Hansson

Sekreterare

ordförande

justerare

Sign…………………..

