Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 18 mars 2011
Scandic hotell, Upplands Väsby

Närvarande:
Owe Rindstrand
Anita Ohlson
Janet Johansson
Ingrid Grundström
Annika Andersson
Eva Arnell Ek
Eva Sjölinder-Hansson
Björn Ekedahl § 164,169
Anmält förhinder:
Lotta Fornås
Björn Ekedahl §150-163, 165-168
Adjungerad:
Annika Sahl Kadar, sekreterare

§ 150

MÖTET ÖPPNAS
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 151

VAL AV JUSTERARE
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Anita Ohlson.

§ 152

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Föreliggande dagordning godkändes.

§ 153

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes.

§ 154

ORDFÖRANDE

Anmälan funktionärsträff SSRK
Samtliga 5 ansvariga i styrelsen för jakt, utbildning, exteriör, avel samt ordförande
anmäls till SSRK:s funktionärsträff.
Beslut: Sekreteraren anmäler till SSRK på måndag, alla kommer på lördagen förutom
Björn som kommer fredag kväll.
§ 155

EKONOMI
Ekonomin ser god ut.

Sign…………………..

§ 156

RAS/AVEL

Valphänvisningen och dess regler
Det händer att personer som vill gå uppfödarutbildning har svårt att hitta en
funktionsbeskrivning att besöka. Styrelsen konstaterar att det är väldigt glest med FB i
GRK:s regi. Tipsas om att Tollarklubben har en del FB och de har samma koncept som
vi. Diskuterades om det inte räcker med att se hundens jaktliga egenskaper på jaktprov.
Beslut: Att ta upp frågan på sektionsdagarna samt att lägga frågan på bevakningslistan
till 2012 års fullmäktige om någon ändring skall göras i kraven för uppfödarutbildning.
§ 157

MENTALITET/FUNKTION

Funktion
Ny medlem i funktionskommittén Ane Hellström. Han har nu satt igång med
registreringen av FB-resultaten som legat efter.
Utvärderingen av BPH är klar. Den är övergripande, inte rasspecifik. Man har kommit
fram till vilka förbättringar som behöver göras. Det behöver även göras ytterligare några
mindre studier och ändringar. Skall vara helt klart till Kennelfullmäktige i oktober. Det
innebär att det kommer att finnas två typer av mentalbeskrivningar. Klubben kommer
framöver att behöva besluta om vilken beskrivning vi ska satsa på.
§ 158

HÄLSA

Central registrering GR_PRA1
Om Goldenfullmäktige beslutar att vi ska ha central registrering ska vi ha ett beslut
klart, så att vi kan skicka in ansökan omgående.
Beslut: Att fylla på listan på hemsidan fram till dess att vi får central registrering. Owe
skickar in ansökan till SKK. Efter ett eventuellt beslut om central registrering läggs inte
längre nya resultat ut på listan, men den befintliga får ligga kvar en tid.
Det finns några hundar i Ånge som visat sig ha PRA. En av dem fick det redan vid fyra
års ålder. En kullsyster fick också diagnos tidigt. Det finns avkommor och släktingar i
livet till dessa hundar. Nu är det på gång med provtagning. Berit Wallin Håkanson
kommer att åka dit upp och ögonlysa. Kan det eventuellt handla om den tredje PRAformen eftersom den haft tidigare debut än vanligt?
Vår PRA-lista är en service för uppfödarnas avelsarbete. En del resultat skickas inte in
till klubben för publicering och det kan försvåra avelsplaneringen för uppfödarna.
§ 159

JAKT

Rapport KM
Domarna är klara, markerna skall kollas. Fler funktionärer behövs. Provledare är Eva
Arnell Ek, Sara Runesdotter och Inger Karlsson. Viltet är inte klart än.

Rapport GS
Västmanland håller i det. Arbetet fortskrider enligt planerna.

Rapport NM
Arrangören vill att vi skickar två lag med tre ekipage i varje lag. Agria sponsrar med
3000 kr till ett lag.
Beslut: Att höra med Royal Canin om de kan sponsra det andra laget.

Sign…………………..

§ 160

EXTERIÖR

Rapport Club Show
Ingrid åker på Club Show.
Beslut: Eva A kollar priser till certvinnarna på CS.
§ 161

INFORMATION

Annonspriser i GN
Vi har fått ett erbjudande från tryckeriet att göra hela tidningen i färg. Utifrån det
behöver vi justera annonspriserna.
Beslut: Att sektionerna behåller samma priser som nu gäller för svartvita annonser.
Priserna för medlemsannonser kommer att ligga på samma nivå som dagens
färgannonser. Vi kommer även att erbjuda medlemsannonser i helspalt, förutom helsida
och halvsida. Kommersiella annonser förhandlas med redaktören.
§ 162

PR
Inget att rapportera.

§ 163

UTBILDNING
Inget att rapportera.

§ 164

SEKTIONERNA

Planering av sektionsdagarna
Styrelsen diskuterar de sista detaljerna inför sektionsdagarna.
§ 165

GOLDENFULLMÄKTIGE
Styrelsen konstaterar att allt är under kontroll inför fullmäktigemötet.

§ 166

INKOMMANDE SKRIVELSER
SSRK
Så här går det till på utställning.
Begäran om inventering av SSRK-utbildade instruktörer i klubben.
Övriga
Inbjudan till NM från Golden Retrieverklubben i Danmark.

§ 167

UTGÅENDE SKRIVELSER
Fullmäktigehandlingar.

§ 168

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor anmälda.

§ 169

MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.
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----------------

Annika Sahl Kadar

Owe Rindstrand

Anita Ohlson

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Sign…………………..

