Protokoll GRK:s styrelsemöte per telefon den 1/7 2012
Beslutande:

Owe Rindstrand
Anita Ohlson

Sigvard Eriksson

Ingrid Grundström
Annika Andersson
Janet Johansson
Eva Arnell Ek
Suppleanter:

Lena Ohlsson
Catrin Möller
Adjungerad:

Annika Sahl Kadar, sekr.

§ 38

MÖTET ÖPPNAS

§ 39

VAL AV JUSTERARE

§ 40

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§ 41

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

§ 42

ORDFÖRANDE

Owe hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Anita Ohlson.

Med ett par tillägg godkändes dagordningen.

Styrelsen tar upp det på nästa styrelsemöte.

Rapport
Englandsresan

Om ca 3 veckor börjar flygbolagen släppa resorna till England, och då kommer vi kunna

se vad priset blir. Ett av de bokade hotellen med 15 rum á 50 pund skall betalas före 1
augusti. Om någon inte vill flyga med de arrangerade avgångarna får man boka resan

själv.

GS vandringspriser

Det är oklart vilka priser som finns och vem som har dem. Vid nästa styrelsemöte vet

styrelsen hur många vandringspriser som kommit in och därefter tar vi upp frågan till
beslut igen. Det är önskvärt med en inventering av vilka priser som delades ut förra
året.

Beslut: Att dela ut de vandringspriser som kommer in till Goldenspecialen.

Sign ………….

…………
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AU beslut

Att på grund av brist på domare och funktionärer i år genomföra elitklassen på

Goldenspecialen som ett B-prov istället för som planerat ett WT.

Att inte sponsra ansökan från deltagare uttagen att ingå i ett svenskt lag till Euro

Challenge Cup Game Fair i England, då det är ett evenemang inom ett område som vi
inte kan sponsra.

Beslut: Att fastställa AU:s beslut.

Agria/Royal

Klubben får 3000 kr från Royal Canin till NM. Vi har tidigare fått 3000 kr från Agria och
klubben skjuter till 3000 kr. Vardera 6 deltagare får därmed bidrag med 1500 kr.

§ 43

EKONOMI

Rapport

Sigvard rapporterar att han nu äntligen har fått en inloggningsdosa från Nordea. Det

ekonomiska läget ser bra ut. Styrelsen funderar över hur anmälningsavgifterna till KM
kommer till GRK.

Beslut: Anita kollar med SSRK hur det fungerar.
§ 44

RAS/AVEL

Rapport
Ny valphänvisare

Ami Emilsson har avsagt sig uppdraget som valphänvisare. Eva Sjölinder Hansson är ny
valphänvisare.

Beslut: Annika S-K kollar upp ett förslag på ytterligare en valphänvisare. Anita skickar
tack till Ami.

Valphänvisningen

Pga. av sjukdom så kommer Anita Ohlson vara backup för att lägga in kollade valpkullar

på hemsidan. Om det tar längre tid kan Eva Skagert ta över.

RAS

SSRK har nu lämnat sina synpunkter, och godkänner vårt RAS. Anita rättar
korrekturfelen.
§45

MENTALITET/FUNKTION

Rapport

Cathrin har ej fått tag i Yvonne Brink på SBK för att höra efter hur vi skall kunna köpa
MH-protokoll. Tidigare kunde man rekvirera dessa, men nu måste klubben ha ett
speciellt konto för att köpa dem. Det är inte många protokoll vi behöver per år.

Beslut: Lena kollar om hon kan få tag på och köpa protokoll från någon lokal
brukshundklubb.
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Utbildning av funktionärer till FB-R

GRK skickar 3 blivande testledare och 3 beskrivare till utbildningen i den nya

funktionsbeskrivningen, som sker den första helgen i augusti.
§ 46

HÄLSA

Rapport
Nytt PRA-fall

Vi har ett nytt PRA-fall, som eventuellt är av den sort som forskarna på SLU letar efter,
den näst vanligaste formen på vår ras. Om det är så, kommer Owe och Annika A att
kontaktas av SLU för information och diskussion hur vi ska agera framöver.
§ 47

JAKT

Rapport
KM

Eva skall träffa Bitte Sjöblom som är provledare för genomgång nästa vecka.

Anmälningstiden har gått ut och vi har 80 anmälningar. Några starter i NKL på fredagen
är inte nödvändiga, utan hela provet genomförs under lördag och söndag. Det mesta är
under kontroll.

Goldenspecialen

Det är extremt få anmälningar på utställningen. Däremot är det ca. 80 hundar till WT.
Anmälningstiden går ut 10 juli.

Eva meddelar Anita senast den 9 juli om hur många funktionärer som behöver mat och
boende. Slutlikvid till Kyrkekvarn ska inbetalas senast den 9 juli.
Beslut: Skriva påminnelse om anmälningstiden på hemsidan.

Träff med övriga jaktansvariga i labradorklubben och flatklubben 21-22 september ang.
A-provsremissen från SSRK.
Owe har meddelat att vår styrelse först måste diskutera frågan.
Beslut: Att lägga ut remissen på hemsidan och skicka ut den till sektionerna med önskan
om svar senast den 15 augusti.

NM

Vi har sex stycken deltagare som bildat två team som skall åka. Vi lyckades inte ordna

någon domare att komma med. Allt är ordnat med Finland. Owe kollar med Agria och
Royal om möjlighet till profilkläder.

Styrelsen funderar över om en annan form är mer lämplig för framtida uttagningar till
NM.

Beslut: Att det inte är någon uttagning till NM på årets GS. Att tillsätta en grupp av aktiva
för att planera hur uttagningen ska se ut från nästa år.
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…………
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§ 48

EXTERIÖR

Rapport

Anmälan för Club Show 2012 går ut den 10 juli. När det gäller vandringspriser så delas

de som kommer in ut. Vi ska diskutera dessa vandringsprisers vara eller icke vara på
nästa styrelsemöte.

Klart med domare till Club Show 2014 i Norrköping.
§ 49

INFORMATION / PR

Rapport

Vi har fått ett mail från en person som vill annonsera om att köpa en omplaceringshund.
Beslut: Vi skall inte ha sådana annonser på vår hemsida.
Aktuellt medlemsantal är 4760 medlemmar.
§ 50

UTBILDNING

Uppfödarutbildningen

Janet håller på med uppdateringen av genetikavsnittet. Lena och Annika A går igenom

frågeställningarna när de träffas nästa vecka.

Goldenlägret

Det är 35 hundar och förare anmälda och 6 medföljande. En deltagare har hört av sig

och undrat om man får tillbaka deltagaravgiften om man är sjuk och har läkarintyg.

Beslut: GRK betalar inte tillbaka deltagaravgiften, då vi själva inte kan avboka och i så

fall får stå för kostnaden.
§ 51

SEKTIONERNA

Rapport

Anita rapporterar om en sektion som inte uppdaterat sin hemsida på ett tag. Undersöker

om klubbstyrelsen kan hjälpa till. Viktigt att det finns uppdaterad information när nya
medlemmar går in på någon av klubbens hemsidor.
§ 52

GOLDENFULLMÄKTIGE

§ 53

INKOMMANDE SKRIVELSER

Inget att rapportera.

Medlem - Insändare Golden Nytt

SKK - Flytt av Internationella utställningarna i Vallentuna till Kista
SKK - Vidgad uppgift för exteriördomare

Medlem - Ansökan om sponsring för deltagande i Euro Challenge Cup Game Fair i

England juli 2012

SSRK - Slopat krav på utställningsmeriter/exteriörbeskrivning för utlandsägd hund från
och med 120522

Medlem - Fråga om Årets Viltspårgolden

SSRK - Inbjudan till seminarium med Keith Mathews den 28-29/7 2012

SKK - Reviderat dokument angående framtagande/revidering av raskompendium för
exteriördomare.
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SSRK - Remiss angående huvudstyrelsens förslag om organisering av A-provsverksamheten, retriever, från och med 2013.

SSRK - Beslut om att höja taket på avgift till utställning från 2012
§ 54

UTGÅENDE SKRIVELSER

Till medlem angående insändare i Golden Nytt

Till SSRK HS - GRK godkänt Börje Johanssons ansökan om utökat rasregister

Svar till medlem angående sponsring
§ 55

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 56

MÖTETS AVSLUTANDE

Inga övriga frågor anmälda

Owe tackade alla och förklarade mötet avslutat

......................................
Owe Rindstrand

ordförande

Sign ………….

......................................

Anita Ohlson

justerare

…………

........................................

Annika Sahl Kadar

sekreterare
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