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Protokoll för vid styrelsemöte den 11 augusti 2013, per telefon kl. 19.00 
 
Beslutande: 
Owe Rindstrand 
Anita Ohlson 
Sigvard Eriksson 
Janet Johansson 
Annika Andersson 
Ingrid Grundström 
Eva Arnell Ek 
 
Suppleanter: 
Lena Ohlsson 
 
Adjungerad: 
Annika Sahl Kadar, sekreterare 
 
Ej närvarande: 
Cathrin Möller 
 
§ 50 MÖTETS ÖPPNANDE 
 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 
 
 
§ 51 VAL AV JUSTERARE  
 Att jämte ordförande justera protokollet valdes Anita Ohlson 
  
 
§ 52 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
 Med tillägg av ett par punkter godkändes dagordningen 
   
 
§ 53 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
   
 
§ 54 ORDFÖRANDE 
 Rapport 
 Klubben har fått mycket positiv respons på Englandsresan, både från deltagare, men 

även från Englands Goldenklubb, som uppskattade vår närvaro. Vårt trevliga mingel 
kommer att omskrivas i den engelska Goldenklubbens årliga medlemstidning. Annika A 
har skickat ett reportage till Apportören som kommer att bli 1-2 sidor. 

 
 Bevakningslistan 
 Ett par frågor är aktuella just nu, men inga besked finns ännu, frågorna tas upp igen till 

oktobermötet. 
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 Revidering av manualen till GS 
 Styrelsen uppskattar mycket att det nu finns en sektion som vill ta på sig att arrangera 

Goldenspecialen 2014. Manualen behöver uppdateras. En ändring som styrelsen redan 
beslutat är att arrangerande sektion själva skall få bestämma vilka domare som skall 
tillfrågas, detta pga ekonomiska konsekvenser, t ex resekostnader. Dessutom är det 
ytterst få medlemmar som röstar på utställningsdomare till GS, i fjol var det t ex totalt 
endast 14 stycken! Femårsregeln skall dock även fortsättningsvis gälla. 

  
Styrelsen har fått ett brev med synpunkter på ändringen. Owe skriver svar. 

 
 Beslut: Att en arbetsgrupp med Anita O, Lena O, Ingrid G och Eva A E tar sig an 

uppgiften att revidera GS manualen. Återkommer till styrelsen med förslag.  
  

GS 2015 
Owe har tillskrivit GRK Stockholm/Gotland om att arrangera GS eller C-mästerskap 
2015. De återkommer efter sitt styrelsemöte slutet av augusti. 

  
 
§ 55 EKONOMI 
 Rapport 

Likviditeten är 426.000 kr, inkl. fonderna som är 132.000 kr. C-provsmästerskapet gick 
back 12.000 kr, vilket innebär att garantisumma som styrelsen utlovat på 5000 kr har 
utbetalats till GRK Sthlm/Gotland. Styrelsen diskuterar möjligheten att ta tillräckligt 
mycket betalt för startande, så att aktiviteterna går runt. 

  
Delårsbokslut 
Sigvard håller fortfarande på att förbereda delårsbokslutet, som ska skickas till 
revisorerna senast vid augusti månads utgång. Sigvard konsulterar revisorn Inger 
Karlsson inför redovisningen. 

 
 Preliminära resultat för Goldenlägret, KM och Englandsresan 
 Sammanställning kommer till oktobermötet. 
  
 
§ 56 RAS/AVEL 
 Rapport 
 Remiss angående klubbens valphänvisning 

Styrelsen diskuterar arbetsgruppens förslag till remiss, som de efter några 
tillägg/ändringar finner bra. 
 
Beslut: Att skicka ut remissen till sektionerna med önskan om synpunkter senast den 10 
oktober 2013. 

  
  
§ 57 MENTALITET/FUNKTION 
 Rapport 

 Janet och Lena har tittat lite på siffror för att se om mentaliteten har blivit bättre hos 
våra hundar. De återkommer med mer info på oktobermötet. 

  
 
§ 58 HÄLSA 
 Rapport 
 Inget att rapportera 
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§ 59 JAKT 
 Rapport 
 Vilt o skott 

Viltet som köptes till KM från SSRK Västra blev väldigt dyrt. Vi gjorde inte av med alla 
skott som köptes, så nu finns det ett lager som räcker nästa KM. 
 
KM 
Eva har redan klart med en domare till nästa års KM. En kommitté kommer att tillsättas. 

   
 
§ 60 EXTERIÖR 
 Rapport 
 Club Show 2016 

 Ansökan har kommit in från Medelpad. Påminnelse om att ansöka går ut i Nyhetsbrevet 
till sektionerna. 

 
 Regler för Open Show domare 

 Styrelsen skall se över manualen och Open Show domarlistan och undersöka om vi 
behöver ändra i kriterierna. 

    
 
§ 61 INFORMATION / PR 
 Rapport 

 Styrelsen diskuterar huruvida vi skall ta fram almanacka för 2014. Beställningarna har 
minskat under åren. Skall vi ta fram något annat som kan användas till gåvor samt säljas 
på olika arrangemang, typ en musmatta? 
 
Beslut: Att inte göra någon almanacka för 2014. Anita tar fram en offert på musmatta. 
 
Trimhäftet 
Anita har uppdaterat häftet. En justering till i texten skall göras vad gäller trimning av 
öronen. Återstår nu endast omslaget. 

  
  
§ 62 UTBILDNING 
 Rapport 
 Goldenlägret 
 Lena har fått in några utvärderingar, som alla har varit positiva. 
 
§ 63 Sektionerna 
 GRK Norrbottens ordförande har beslutat sig för att stanna kvar på sin post. 
 
 
§ 64 INKOMMANDE SKRIVELSER 

 SKK - Protokollsutdrag ur SKK:s Avelskommittés möte 13-05-23 ang GRK:s agerande 
mot reklam om kastration 
 SKK - Nya auktorisationer exteriördomare 
SSRK - Datum för kommande möten 
SSRK- AKC/Eukanuba National Championship 
SKK - Nyhetsbrev från Föreningskommittén 
SKK - Nyhetsbrev från Utställningskommittén 
SKK - Inbjudan till kurs i Föreningsteknik 
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SKK - Pressmedelande om att Henric Fryckstrand tilldelats Hamiltonplaketten 
SSRK- SSRK:s Utställningsprogram 2015 
SKK - Inbjudan till seminarium för ringsekreteraransvariga 
SKK - Inbjudan till speakerutbildning 
SSRK - Besked om auktorisation viltspårdomare Susanne Johansson 
SKK - Lista över "Icke-hänvisning och åter-hänvisning" 
SKK - Lista över personer som söker återinträde i SKK-organisationen - avstyrkta 
SKK - Lista över personer som tidigare varit uteslutna och som tillstyrkts återinträde 
SKK - Lista över personer som ej får bli medlemmar/ej bör erhålla medlemskap utan 
Disciplinnämndens tillstyrkan 
SKK - Lista över personer som är Uteslutna ur SKK-organisationen 
SKK - Mail angående "genetiska hälsopass" 
Norsk Retrieverklubb - Gratulationsbrev med anledning av 40-årsfirandet 
Lennart Säve och Gunnela Asp - Tackbrev till styrelsen för bra jobb inför 100-årsjubiléet 
i England 
GRK Sthlm/Gotland - Svar angående förfrågan om nytt arrangemang 2015 
GRK Halland - Brev med erbjudande om att arrangera Goldenlägret 2014 
NM kommittén Norge - Frågor som skall avhandlas vid möte med deltagande länder den 
30 augusti 
Annika Thunfors - Öppet brev till styrelsen ang styrelsens beslut att "arrangerande 
sektion har mandat att bestämma domare på GS" 
  

 
§ 65 UTGÅENDE SKRIVELSER 
 Tackbrev till GRK Danmark för 40-årsgåva 

 Brev till Swedbank ang avslutning av konto pga av nedläggning av sektion Närke
 Brev till Skatteverket med önskan om avregistrering av Närkesektionens 
organisationsnummer 
Brev till GRK Sthlm/Gotland med förfrågan om att anordna nytt arrangemang 2015
  

      
§ 66 MÖTETS AVSLUTANDE 
   
 
 
  
_______________________ __________________________ _________________________ 
Owe Rindstrand Anita Ohlson  Annika Sahl Kadar 
Ordförande  Justerare  Sekreterare 
 
 


