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Protokoll fört vid styrelsemöte den 23 mars 2012, Scandic Hotell Upplands Väsby 
 
Beslutande: 
Owe Rindstrand 
Anita Ohlson 
Annika Andersson 
Björn Ekedahl 
Janet Johansson 
Ingrid Grundström 
Eva Arnell Ek 
 
Suppleanter: 
Lena Ohlsson 
Eva Sjölinder-Hansson 
 
 
 
 
§ 95 MÖTET ÖPPNAS 
 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
     
§ 96 VAL AV JUSTERARE  
 Att jämte ordförande justera protokollet valdes Anita Ohlson. 
  
§ 97 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
 Dagordningen godkändes med tillägg. 
    
§ 98 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
    
§ 99 ORDFÖRANDE 

Rosettlager 
 Styrelsen diskuterade rutiner för rosettlagret. 
   
§ 100 EKONOMI 
 Rapport 
 Ekonomin är under kontroll och följer budget. 

 
Hoogia 
Eva S-H har upptäckt att klubben betalar för ett lönesystem. Ingen känner till varför eller 
när det kan ha avtalats.  

 Beslut: Att säga upp det avtal som klubben har med Hogia. 
 
§ 101 RAS/AVEL 
  Möte med SKK 
 Owe och Annika A har varit på SKK idag och träffat representant för Avels- och 

föreningskommittén samt SSRK:s HS, för att diskutera vårt RAS-dokument. Vi har fått 
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information om vilka tillägg som behövs för att vi skall få RAS godkänt. Mötet har 
inneburit en extra kostnad för klubben på 2 500 kr. Vi ansökte hos SKK om 2000 kr i 
ersättning för detta, men fick avslag, även från SSRK, som SKK kontaktat. 

 
Uppfödarutbildning 
Tyvärr har inte tid funnits att påbörja revidering av uppfödarutbildningen som tidigare 
beslutats om. Annika A hoppas dock att snart påbörja arbetet med Lena O och Janet J. 

  
§102 MENTALITET/FUNKTION 
 Rapport 

 Kommittén har skickat en förfrågan till sektionerna om behovet av att utbilda fler 
funktionärer till vår FB. Endast några få svar har kommit in.  

 
§ 103 HÄLSA 
 Höftledsundersökning 

 Ett företag i Spanien har hört av sig angående ett pågående arbete med att hitta den gen 
som orsakar HD. Efter kontakt med SKK har vi beslutat tacka nej till erbjudandet. 

 
§ 104 JAKT 
 Goldenspecialen 2012 
 Möte i kommittén i morgon. 
   

KM 2012 
 Eva har beställt skott. Domarna är klara. Eva kollar med viltleverantören från ifjol. 
  

Jaktprovsdomarkonferensen 
 Owe och Eva A E åker på den i morgon. 
  

Game Fair Cup 
 Eva har inte hört något från SSRK. Vi försöker värva funktionärer i morgon. Klubben skall 

stå för resekostnader för funktionärer. 
  

Nordiskt mästerskap 
 Två lag kommer att komma från Sverige. Eva har haft kontakt med tre domare, men ej 

fått napp. Owe kontaktar Finland om de kan tipsa om någon. 
 
§ 105 EXTERIÖR 
 Exteriördomare 
 Karin Brostam Berglund har ansökt om utökat rasregister. 
  
 Beslut: Att tillstyrka ansökan 
 
 Mail angående trimhäftet 
 Det saknas beskrivning i trimhäftet hur man trimmar byxorna. 
 Beslut: Att titta över och revidera Trimhäftet innan vi trycker ny upplaga.  
  
§ 106 INFORMATION / PR 
  Aktuell medlemssiffra  
 4619 
  
 Goldenfilmen 
 Vi har fått 3 500 filmer. Agria, RC och GRK samarbetar om detta och delar på kostnaden. 
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§ 107 UTBILDNING 
 Kontrakt diplomeringsutbildning 
 Styrelsen diskuterade innehållet i kontraktet och justerade det.  
 Beslut: Björn tecknar nyformulerat avtal med kursdeltagarna 
   
§ 108 SEKTIONERNA 
 Poängkampen 

Diskussion om reglerna för poängkampen. Kommer att tas upp på ordförandemötet på 
sektionsdagarna. 

  
Sektionsdagarna 
Styrelsen har gjort de sista förberedelserna inför sektionsdagarna i helgen. 
 

§ 109 GOLDENFULLMÄKTIGE 
 Protokollförare fullmäktige  
 Beslut: Att utse Anita Ohlson att protokollföra fullmäktige 
   
§ 110 INKOMMANDE SKRIVELSER 
 SSRK Ungdom - Inbjudan till Övningsjakt 
 SSRK - Försening av anmälningssystemet SSRK-Prov 
 SKK:s avelskommitté - Granskning av RAS för Golden retriever 
 SKK - Negativt besked gällande begärd reseersättning för GRKs merkostnader 
 SSRK Ungdom - Inbjudan till Ungdomsläger 2012 
 Anteckningar från gemensamt möte i retrieverklubbarna om uppfödarutbildning 
 SSRK - Ansökan från Karin Brostam Berglund om utökat rasregister 
 SSRK - Inbjudan till Funktionärsträff 31mars-1 april 2012 
 SSRK - Inbjudan till Fullmäktige 12-13 maj 2012 
 SBK - Information till de som saknar dator angående anmälan till tävlingar från 2012 
 SKK - Kallelse till GRK och SSRK angående RAS-arbetet 
 ÖKK - Inbjudan till Certifierad Utställningsarrangör 
 SKK - Intresseförfrågan om Ringsekreterarväska 
 SKK - Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer i SKK:s jakthundsklubbar 
 Mail från medlem angående sparande av Viltspårsresultat 
  
§ 111 UTGÅENDE SKRIVELSER 
 Brev till SKK:s avelskommitté angående revidering av RAS 

Brev till SSRK med gemensamt yttrande från samtliga retrieveraser angående 
huvudstyrelsens förslag om stadgeändring 
Brev till SSRK med gemensamt svar från flat, lab, tollare och golden angående 
finansiering av SSRK:s ungdomsverksamhet 
Svar till medlem angående viltspårsresultat 

   
§ 112 ÖVRIGA FRÅGOR 
 Inga övriga frågor. 
   
§ 113 MÖTETS AVSLUTANDE 
 Ordförande tackade för en effektiv dag och förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
………………………………..     ……………………………………    ………………………………….. 
Owe Rindstrand Anita Ohlson  Annika Sahl Kadar 
Ordförande  justerare  sekreterare 


