Protokoll fört vid styrelsemöte 20 mars 2015, Scandic hotell Upplands Väsby
Beslutande

Owe Rindstrand
Anita Ohlson

Inger Karlsson
Eva Arnell Ek

Janet Johansson
Maria Sjöberg

Annika Andersson
Suppleanter

Lena Ohlsson

Cathrin Möller
Anmält förhinder

Annika Sahl Kadar, adjungerad sekreterare

§ 97

MÖTETS ÖPPNANDE

§ 98

VAL AV JUSTERARE

§ 99

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§ 100

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

§ 101

ORDFÖRANDE

Owe hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Anita Ohlson.

Efter några tillägg godkändes dagordningen.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Planering helgen

Styrelsen gick igenom helgens planering.

Möte retrieverklubbar

21 februari träffades ordförande mellan retrieverklubbarna i ett möte på Scandic i

Upplands Väsby. Anita och Owe var representanter från Goldenklubben. Dessutom hade
avelsansvariga från samtliga retrieverklubbar ett möte samtidigt och där deltog Annika.
En del av dagen möttes ordförande och avelsansvariga i ett gemensamt möte.

Rasklubbarna diskuterade då bland annat långsiktiga avelsmål om bevarande av jaktliga
egenskaper. Mötet diskuterade även ”J-beteckningen”. Mötet kom här överens om att

göra en gemensam ansökan om införande av J-beteckning för retrieverraserna. På

ordförandemötet diskuterade man även SSRK:s exteriörseminarium, samt

mandatfördelningen inom SSRK. Frågan om klubbtidningar togs upp och klubbarna
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delade erfarenheter med varandra. Nästa möte för ordförande är den 5 september på
samma plats.

Cupmaster

Cupmaster har meddelat att han har avsagt sig sitt uppdrag. Då det nu inte finns någon
Cupmaster diskuterade styrelsen om det räcker att dela ut diplom och inte själva priset.

Klubbstyrelsen bestämmer sig för att om det inte anmäler sig någon person som vill vara
Cupmaster och sköta hanteringen av priserna, ska vi framöver endast dela ut diplom på
Goldenfullmäktige.

Beslut: Om ingen cupmaster anmält sig kommer klubbens utmärkelser endast delas ut i

form av diplom fr o m 2016

SSRK HS protokoll

Styrelsen reagerade på skrivning i protokollet från SSRK HS 1/2015. Under punkten i sitt
svar på motion nr 5 skriver HS att ”Den bild som ofta målas upp av rasklubbar mot

avdelningar är osann”. Vi finner formuleringen anmärkningsvärd. Kan det verkligen vara

så att samtliga rasklubbar ofta målar upp en osann bild av avdelningarna. Vi ifrågasätter
den generella bild HS målar upp av rasklubbarnas syn på avdelningarna. Vi tror snarare
att rasklubbarna har en positiv syn på avdelningarnas arbete och ofta en nära
samverkan. Att det ibland funnits olika uppfattningar mellan olika klubbar i

organisationen om SSRK:s mål och syfte är ett faktum. Att HS uttalar vilken del av sin

egen organisation som äger sanningen i dessa olika uppfattningar är högst förvånande.

SSRK Funktionärsträff

Vilka som ska delta beslutas på det konstituerande mötet.

SSRK Avels- och exteriörkonferens

Det är en fördel om datum för dessa konferenser läggs ut tidigare. Maria Sjöberg
kommer eventuellt att åka. Tyvärr ligger mötena på samma helg som vårt nästa
styrelsemöte och inte på funktionärsträffen, vilket vi planerat för.
§ 102

EKONOMI

Rapport

Inger Karlsson gav en rapport om ekonomiska läget. Vid en jämförelse med januari

2014 ligger ingående medlemsavgifter 29 000 kr under föregående år. Klubbstyrelsen
misstänker att detta beror på att något är fel i medlemshanteringen, se vidare under
rubriken information. Sektionsdagarna kommer att ligga ungefär som budget, även

Golden Nytt ligger enligt budget. Jämfört med andra retrieverklubbar har vi avsevärt

högre intäkter via annonser. Likviditeten ligger bra till och allt som allt ligger klubben
enligt budget.
§ 103

RAS/AVEL

Rapport

Styrelsen gick igenom den inkomna remissen från SSRK gällande grundreglerna.
Beslut: Att ge Annika i uppdrag att svara SSRK gällande remissen om grundreglerna.

Uppdrag från föregående fullmäktigemöte

Uppdraget handlar om att inom 3-5 år ändra i valphänvisningen så att minst en av

föräldrarna har meriter från både jakt och utställning. Annika Andersson gav en rapport

om vad arbetsgruppen kommit fram till under året. Arbetsgruppen har haft kontakt med
bland annat Finland och England för att få en inblick i hur andra länder löst detta.
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Annika delgav arbetsgruppens slutsats att tvingande åtgärder inte är en framkomlig

metod. Däremot finns flera bra möjligheter att på frivillig väg arbeta mot målet – att ge
flera golden retrievrar möjlighet att testa sina rastypiska egenskaper såväl jaktligt som
exteriört. Arbetet måste ske genom att synliggöra goda exempel och engagera
sektionerna i ett långsiktigt arbete.
§ 104

MENTALITET/FUNKTION

Rapport

Det har framkommit att texten kring FB-R och den gamla funktionsbeskrivningen har

varit en aning otydlig.

Beslut: På hemsidan kommer texten runt FB-R och den gamla funktionsbeskrivningen att
omformuleras så att det blir tydligare. Lena Olsson och Maria Sjöberg gör detta.
§ 105

HÄLSA

Rapport

Nya medelvärden och gränser för HD och ED är uträknade och publicerade på hemsidan.
§ 106

JAKT

NM 2018

Vi har inte fått något svar på ansökan om att arrangera särskilt prov i ekl i samband
med NM 2018.
§ 107

EXTERIÖR

Kursmaterial till exteriördomarkonferensen

Arbetet med kursmaterialet går framåt.

Open Show-domarkonferensen

Konferensen är framskjuten till 25 oktober i Upplands Väsby.
§ 108

INFORMATION / PR

Rapport
Informationsmaterial

Roll-upen som vi haft nu har skickats runt en hel del, vilket lett till problem med

logistiken. De är rätt otympliga. Anita Ohlson har gett som förslag att köpa in en annan

typ av informationsmaterial.

Beslut: Anita Ohlson får i uppdrag att ta fram nytt informationsmaterial.

Stamtavleboken

Vi kommer att lägga ut en mall på hemsidan med vilken information som kommer att

finnas i annonsen. De första annonserna har redan börjat komma in.

Leverantör av medlemshantering

Problem har upptäckts i medlemshanteringen. Ett flertal ordinarie fakturor och

påminnelser har skickats ut för sent och i vissa fall har vi varit tvungna att skicka
felanmälan för att fakturorna ska skickas ut.

Anita Ohlson och Cathrin Möller har tagit in offert från ett annat företag.
Labradorklubben har anlitat detta företag och är nöjda med det.

Beslut: Att säga upp avtalet med Membit och teckna ett nytt avtal med
Föreningssupport.
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§ 109

UTBILDNING

Rapport

Goldenlägret flyter på enligt plan.
§ 110

SEKTIONERNA

§ 111

INKOMMANDE SKRIVELSER

Ingen rapport.

SSRK – Förfrågan om nya styrelseuppgifter för 2015
SSRK – Inbjudan till fullmäktige 2015

SSRK – Auktorisationer exteriördomare

SKK – Valberedningen efterlyser förslag på kandidater
SSRK – Inbjudan till avelskonferens

SKK – Remissförslag nya grundregler
SSRK – Inbjudan till funktionärsträff

SSRK – Inbjudan vidareutbildning för instruktörer

SSRK – Protokoll från HS-möte 2015-01-31— 02-01
SSRK – Protokoll från HS-möte 2015-02-16

SSRK – Protokoll från tollingjaktkommittén, retrieverjaktkommittén,
spanieljaktkommittén och utbildningskommittén.

SSRK – Program för utbildningsseminariet på funktionärsträffen
SSRK – Program för retrieverseminariet på funktionärsträffen

§ 112

MÖTETS AVSLUTANDE

Owe tackade alla för ett gott arbete och förklarade mötet avslutat.

…………………….

Owe Rindstrand
Ordförande
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…………

……………………….

Anita Ohlsson
Justerare

…………………….

Janet Johansson
Sekreterare
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