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Arbets‐	och	beslutsordning	vid	Golden	retrieverklubbens	Fullmäktigemöte	21	mars	2021	
 
 
Yttranden 
Varje delegat upptagen i röstlängd äger rätt att yttra sig och ställa förslag vid fullmäktigemötet. 
De i § 7 mom. 7 angivna har rätt att närvara och yttra sig. De har också rätt att i protokollet få 
antecknat en mot beslut avvikande mening. 
 
Reservation 
Eventuell reservation till fullmäktigemötets beslut i ett ärende ska anmälas till 
mötesordföranden vid beslutstillfället. Reservationen ska dessutom lämnas i skriftlig form till 
mötesordföranden innan fullmäktigemötet förklaras avslutat. 
  
Replik 
Den som blir direkt angripen i diskussionen har rätt att begära replik som bryter talarordningen. 
Den på vilken replik begärts har rätt till en motreplik. Repliklängden får ej överstiga en minut. 
 
Röstlängd	
Berättigade att delta i beslut är de delegater som finns förtecknade i den röstlängd som efter 
justering fastställs av fullmäktigemötet. Varje närvarande delegat har en röst. I enlighet med 
stadgan är fullmaktsröstning inte tillåten. Fullmäktige kan endast fatta beslut i ärenden som 
föranmälts, dvs. stadgeenliga ärenden, av styrelsen väckta frågor samt motioner inkomna i 
stadgeenlig ordning.  
 
Motioner	  
Vid behandling av motioner kommer ordet att ges i tur och ordning till: styrelsen, motionären, 
fullmäktigedelegater (ordet fritt). 
 
Beslut 
När talarlistan gåtts igenom och överläggningen i ärendet är avslutad kan ingen erhålla ordet för 
annat än ordningsfråga. Därefter justerar ordföranden lagda förslag. Sedan samtliga förslag visat 
sig rätt uppfattade föreslår ordföranden propositionsordning för besluten, vilket skall 
godkännas av fullmäktige. Därefter ställs proposition. Den propositionsordning som kommer att 
användas är den gängse i föreningslivet, varvid de olika förslagen ställs mot varandra. När 
ordföranden, efter fastställd propositionsordning, frågar på de olika förslagen tas alltid 
styrelsens förslag först. 
 
Votering 
Om votering begärts kommer först en försöksvotering att genomföras. Undantaget där sluten 
votering begärts. Försöksvotering går till så att ordföranden, med användande av tidigare 
fastställda propositionsordning, ber röstberättigade att räcka upp handen, så att en översiktlig 
majoritetsbedömning kan ske. Om utfallet är klart, frågar ordföranden om votering vidhålles. 
Om ingen vidhåller sker beslutet. 
 
Vid val frågas på samtliga föreslagna kandidater. All omröstning sker öppet, såvida inte någon 
röstberättigad delegat begär sluten sådan. Vid lika röstetal avgör lotten. 
 
Majoritet 
Enkel majoritet tillämpas i sakfrågor, kvalificerad majoritet där stadgan så kräver, och vid 
personval relativ majoritet. 
 
 
 
 
 

1



DAGORDNING	
Golden	retrieverklubbens	ordinarie	Fullmäktigemöte	2021‐03‐21	
	
§	1	
	
§	2	
	
§	3	
	
§	4	
	
§	5	
	
	
§	6	
	
§	7	
	
§	8	
	
§	9	
	
	
	
§	10	
	
	
§	11	
	
	
§	12	
	
§	13	
	
	
	
	
	
§	14	
	
	
§	15	
	
§	16	
	
§	17	
	
§	18	
	
	
	
§	19	
	
§	20	

Mötet öppnas 
 
Fastställande av röstlängden 
 
Val av ordförande för mötet 
 
Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
 
Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordföranden skall justera protokollet 
 
Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat 
 
Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 
 
Fastställande av dagordningen 
 
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och 
resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas 
berättelse 
 
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust 
 
Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag 
föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen 
 
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till: 

 verksamhetsplan för kommande år, medlemsavgifter och rambudget för 
kommande år 

 fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, 
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer 

 
Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i 
klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 
 
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
 
Val av valberedning och suppleant till valberedningen 
 
Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16 
 
Frågor som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal 
sektion eller enskild medlem anmälts till klubbstyrelsen för behandling av 
fullmäktigemötet 
 
Övriga frågor 
 
Mötets avslutande 
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KLUBBSTYRELSEN	2020	
	
Ordinarie	ledamöter	
Anita Ohlson, ordförande 
Lena Ohlsson, vice ordf., funktion, mentalitet, utb. 
Gun Eriksson, kassör 
Kerstin Persson, avel 
Janne Ytterbom, jakt 
Kristina Nieminen, exteriör, sektionsansvarig 
Malin Danielsson, hälsa 
	
Suppleanter	
Marie-Louise Scanlan, sekreterare 
Inger Karlsson 
 
Arbetsutskott	(AU)	
Anita Ohlson 
Lena Ohlsson 
Gun Eriksson 
 
Avelsstruktur	
Lena Widebeck 
 
Kommittén	för	Nordiskt	Mästerskap	
Gun Eriksson 
AnneCharlotte Bengtsson 
Karin Bendz 
Hanna Pettersson 
 
Redaktionskommitté	Golden	Nytt	
Anita Ohlson 
Annika Andersson 
Eva Skagert 
Daniel Ekblom (annonsförsäljning) 
 
Kommittén	för	Goldenspecialen	
Lena Ohlsson 
Boel Andersson 
Inger Karlsson 
Anita Ohlson 
Kristina Osin 
Gun Eriksson 
Christine Jansson 
Kristina Nieminen 
Lasse Ahrnell 
	
 

	
Aktivitetssektionerna		
Klubben har för närvarande 16 aktivitetssektioner 
runt om i landet 
 
Ansvarig	utgivare	Golden	Nytt	
Anita Ohlson 
 
Valphänvisningen	
Ingela Påsse van Reis 
Annika Andersson 
Eva Arnell Ek	
	
Revisorer	och	revisorssuppleanter	
Ingela Påsse van Reis, ordinarie 
Hans Hansson, ordinarie 
Gun-Inger Laesker, suppleant 
Annelie Olsson, suppleant	
	
Medlemsantal	
Den 31 december 2020 uppgick antalet  
medlemmar till 4 165 (2019: 3 972),  
varav 184 är familjemedlemmar, (2019: 194),  
44 är utlandsmedlemmar (2019: 52).  
Under 2020 har vi haft fyra hedersmedlemmar 
	
Hedersmedlemmar	
Per Aschan 
Märta Ericson 
Karin Eriksson 
Gunnar Petersson 
 
Valberedning	
Eva Arnell Ek (sammankallande) 
Owe Rindstrand 
Ingrid Grundström 
Eva Sjölinder-Hansson (suppleant) 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE		
	

	
Allmänt	om	verksamhetsåret	2020	
	
	
Det gångna året har präglats av pandemin och inställda aktiviteter. Styrelsen har genomfört tre 
fysiska möten och tre telefonmöten under året. Årets sektionsdagar ställdes in och 
Goldenfullmäktige genomfördes i form av ett telefonmöte den 26 april med bistånd från SKK:s 
föreningskommitté som ansvarade för rösträkning. Varje sektion representerades av en delegat 
som representerade hela sektionens röstetal. 
 
Ekonomi	
Den stora avvikelsen mot budget beror på att vi inte haft några arrangemang, d v s inga 
deltagaravgifter alls under år 2020, men inte heller kostnader för bl a sektionsdagar, mässor, 
raskonferens, samt lägre kostnader för styrelsemöten.  
 
Registreringssiffrorna	
Antalet registrerade hundar ökade under 2020. Sammanlagt registrerades 2 155 hundar under 
året, vilket är 202 fler än 2019. 
 
Våra	samarbetspartners	
Samarbetet med våra partner Royal Canin och Agria har varit mycket gott under 2020.  
 
SSRK	
SSRK:s planerade funktionärsträff och representantskapsmöte ställdes in 2020. 
 
Forskningsfonden	
Stort tack till alla som bidrar! Det ger möjlighet att via fonden investera i forskning och andra 
projekt kring rasens utveckling i framtiden. Under 2020 skänktes sammanlagt 3 650 kr till 
forskningsfonden, vilken är en liten ökning mot 2019 då sammanlagt 2 700 kr kom in till fonden.  
 
Sektionerna	
I klubbens 16 sektioner har det praktiska medlemsvårdande arbetet genomförts. Klubbstyrelsen 
har regelbundet informerat sektionsstyrelserna genom ”Nyhetsbrevet”. Stockholm/Gotland 
vann utmärkelsen ”Årets sektion” före Dalarna/S Gävleborg som kom på en andra plats och 
Medelpad/Hälsingland som trea. Styrelsen beslutade under året att betala ut ett extra 
sektionsbidrag med 15 kr per medlem för att kompensera sektionerna för minskade möjligheter 
att få intäkter under pandemin. 
 
Ett flertal sektioner har genomfört coronaanpassade aktiviteter under året. 
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Avelsstruktur	–	en	uppföljning	av	avelsstrategin	i	RAS	 
På	uppdrag	av	styrelsen	av	Lena	Widebeck	2021	
 
Klubbens avelsstrategi, RAS, som första gången fastlades av årsmötet 2004 och reviderades 
senast 2017, ska främja en sund avel och ett effektivt utnyttjande av rasens genpool. I strategin 
finns två mål att följa upp avseende avelsstruktur. Dessa är inavelsökning och 
hanhundsanvändning. 
	
Mål	för	inavelsökning	
Inavelsökningen ska hållas så låg som möjligt för att hålla uppe en stor genetisk variation och 
undvika förlust av genetiskt material. 
 
Mål	för	hanhundsanvändning	
För att en enskild hanhund inte ska få för stort inflytande på rasens genpool bör en hane 
maximalt bli far till två procent av valparna i sin generation. Antal avkommor bör alltså ställas i 
relation till antal registrerade valpar. När RAS fastställdes registrerades cirka 3000 valpar per år 
och då bedömdes två procent motsvara cirka 300 valpar. Med dagens registreringssiffror, som är 
lägre, är motsvarande siffra 190-200 valpar. 
 
Uppföljning	av	året	2020 
Golden retrievern är fortsatt en av Sveriges populäraste hundraser. Efter att under tio år ha legat 
på registreringssiffror under 2000 per år har antalet registreringar åter ökat och under 2020 
registrerades 2155 hundar. Det är drygt 200 fler än året innan. Se tabell 1. 
 
Tabell	1	
Antal golden retriever registrerade i SKK, 2011-2020 
 2012	 2013 2014	 2015 2016 2017 2018 2019	 2020	
Tikar	   863   855   905  984  956  937  903   937 1065 
Hanar	   925   954   992  979  943 1059  979 1016 1090 
Totalt	 1788 1809 1897 1963 1899 1996 1882 1953 2155 
Källa:	SKK	Avelsdata		
 
Uppföljning inavelsökning 
Inavelsökningen, som 1998 låg på 1,8 procent, sjönk gradvis till en tillfredsställande nivå på 
cirka 1 procent redan år 2003 och har sedan dess varierat mellan 0,7-1,3. Se tabell 2. 
 
Tabell	2	
Inavelsökningen i rasen över fem generationer, 1998-2020 
1998	 1999	 2000	 2001	 2002 2003 2004 2005 2006	 2007
1,8 1,7 1,4 1,5 1,4 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0
2008	 2009	 2010	 2011	 2012 2013 2014 2015 2016	 2017
0,9 0,9 0,7 1,2 1,0 1,01 0,9 0,9 1,0 0,9
2018	 2019	 2020	    
1,1 1,3 1,3    
Källa:	SKK	Avelsdata	
 
Även andelen enstaka parningar, som resulterar i avkomma med hög inavelsgrad, ligger lågt. 
Under 2020 hade bara 3 procent av kullarna en inavelsgrad som översteg den rekommenderade 
på max 6,25 procent och ingen kull låg över 12,5 procent.  Se tabell 3. Att inavelsökningen ligger 
lågt tyder på en medvetenhet bland uppfödarna att undvika att para hundar som är nära släkt.  
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Tabell	3	
Inavelsgrad för kullar födda 1998-2018. Kullar fördelade i antal med inavelsgrad i %  
Födelseår	 <6,25	 6,26	‐ 12.49 12,5‐24,99 >25
1998 356 21 3 0
1999 338 16 3 0
2000 405 13 1 0
2001 378 14 1 0
2002 418 10 2 0
2003 430   6 3 0
2004 396 10 0 1
2005 382   7 1 1
2006 359   9 0 0
2007 348   9 0 0
2008 304   7 0 0
2009 289   0 0 0
2010 288   2 0 0
2011 265   8 1 0
2012 252   5 1 0
2013 261   6 0 0
2014 255   7 1 0
2015 276   6 0 0
2016 261   6 1 1
2017 278   5 0 0
2018 256   6 0 0
2019 257   1 0 7
2020 304 10 0 0
Fotnot:	Inavelsgraden	är	beräknad	över	5	generationer.	Källa:	SKK	Avelsdata	
 
Hanhundsanvändning 
I avelsstrategin ingår att undvika matadoravel, det vill säga att ett fåtal hanar får dominera 
aveln. En rekommendation är att en hanhund maximalt ska bli far till två procent av valparna i 
sin generation. När den första Avelsstrategin utformades i mitten på 2000-talet registrerades 
cirka tretusen valpar per år och maxgränsen, beräknad utifrån ett generationsintervall på fem 
år, låg då på cirka 300 avkommor. De senaste fem åren har antalet årliga registreringar legat 
under 2000. Det betyder att en hanhund bör maximalt tillåtas bli far till 180-190 valpar. 
 
Under 1990-talet hade vi en del hanhundar, som kraftigt dominerade aveln och som fick 
betydligt fler kullar och avkommor än det rekommenderade antalet. Sedan dess har inte någon 
enskild hanhund dominerat aveln på samma sätt och ingen hanhund har fler än 300 avkommor. 
Det tyder på en ökad medvetenhet om att inte låta en hane bli far till alltför många kullar. 
 
I dagsläget finns bara tre hanar som fortfarande är i fertil ålder, som överskrider gränsen för hur 
många avkommor en hanhund bör bli far till under sin livstid, se tabell 4. Det är Golden 
Countrysides Ambassador, född 2012, Dream Max Morgonstjärna, född 2013, och den betydligt 
yngre Zampansar Step in Time, född 2015. 
 
Tabell	4	
Hanar födda 2012 eller senare som är far till mer än 150 valpar  
Hane	 Födelseår Antal	valpar	
Dream Max Morgonstjärna 2013 254
Golden Countrysides Ambassador 2012 225
Golden Tunes Rocket Man 2012 187
Zampansar Step in Time 2015 216
Rossmix Eyecatcher 2012 166
Källa:	Rasdata	2021	
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Jämfört med andra retrieverraser använder vi relativt sett färre hanar och en del av hanarna får 
relativt många kullar redan som unga. 2019 var det bara sex yngre hanar, som hade fler än 50 
registrerade valpar. Den siffran ökade markant under 2020, då dubbelt så många hanar i relativt 
ung ålder (födda 2016 eller senare) har 50 avkommor eller fler. Två av dem, Sugar Rush of the 
Hellacious Acres och Gold Klitts Noa Norrstjärna har fler än 100 valpar. 
 
Tabell	5	
Hanar födda 2015 eller senare som är far till fler än 50 valpar 
Hane	 Födelseår Antal	valpar	
Tawnyhill Marley 2016  93
Sugar Rush of the Hellacious Acres 2016 115
Gold Klitt’s Noa Norrstjärna 2016 100
Sequins Shakedown 2017  57
Guess Zappa Plays Zappa 2016  85
Gentlys Guess Who I am 2017  74
Vestafjells Quantum of Solace 2016  72
Djurarps Golden Sid 2016  67
Gildas Per Vivre 2017  67
Guldruschens Lots of Attitude 2017  67
Glenriska Viscount Nelson 2017  67
Goldfashion Chewbacca 2018  52
Källa:	Rasdata	2021	
	
Att använda flera olika hanar i aveln är ett sätt att minska riskerna för att sprida recessiva anlag. 
Ett sätt att öka den genetiska variationen är att hellre använda två eller flera kullbröder än att 
låta samma hane para många tikar. I tabell 6 kan man följa utvecklingen från 2008 och framåt 
och se hur många olika hanar respektive tikar som används i aveln varje år.  
 
Tabell	6	
Antal olika tikar respektive hanar använda i avel ett visst år mellan 2008-2019  
(År = födelsedatum för kull) 
 2009	 2010	 2011	 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	 2019	 2020
Kullar	 294 301 274 264 267 263 282 269 283 263 263 315
Tikar	 290 297 270 256 260 258 274 267 278 256 260 311
Hanar	 177 166 163 156 141 144 161 151 155 144 150 171
Kull/hane	 1,7 1,8 1,7 1,7 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Källa:	SKK	Avelsdata	2021		
 
Det är alltså väldigt få hanhundar, som får fler avkommor än vad som rekommenderas. Däremot 
finns en del hanar, som dominerar aveln genom att deras söner och döttrar i stor utsträckning 
används i aveln. Det beror förhoppningsvis på att de har varit goda nedärvare och det är därför 
som deras avkommor går i aveln. Ändå innebär det stora risker om enskilda individer tillåts få 
alltför stort inflytande på rasens genpool.  
 
Man brukar rekommendera att en hane inte ska ha fler barnbarn än två gånger det antal valpar 
en enskild hane bör bli far till. Med nuvarande registreringssiffror betyder det max mellan 360-
400 barnbarn. I tabell 7 visas hanhundar födda år 2005 eller senare och som har fler än 200 
barnbarn. Eftersom deras avkommor fortfarande kan vara verksamma i aveln innebär det att 
deras antal barnbarn kan komma att stiga.  
 
Den ende hane som har mer än 500 barnbarn är Ritzilyn Rick O'Shay, född 2006. Risken är 
påtaglig att hans inflytande på den svenska populationen kommer att bli alltför stort, då hans 
avkommor fortfarande används i aveln och antal barnbarn antagligen kommer att öka 
ytterligare.  
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Två hanhundar har fler än 400 barnbarn, Stanroph Say Hi to Rossmix, som är född 2005, och 
Jakos Union for Dream Max, född 2006.  
 
Bland de yngre hanarna, som närmar sig en kritisk gräns, är det framförallt den yngste, Dream 
Max Morgonstjärna som sticker ut. Han är född 2013 och har redan 221 avkommor och 327 
barnbarn.  
 
Även Thornywait Gift to Floprym, Dainty’s Foreign Affair och Dainty’s US Marshall är födda 2009 
eller senare och har fler än 250 barnbarn.  
	
Tabell	7	
Hanar födda 2005 eller senare som har mer än 200 barnbarn. 
Hane	 Födelseår Antal	barn Antal	barnbarn	
Inassicas Blade 2005   37 245
Chaveni’s Magic Passion 2005 198 253
Ashbury Angel Heart 2005  30 338
Stanroph Say Hi to Rossmix 2005 157 408
Jako’s Union for Dream Max 2006  84 422
Ritzilyn Rick O'Shay 2006  38 580
Ramchaine Snap to Jakos 2007  20 260
Mad About You de la Ria Vela 2008  29 262
Golden’s Hill’s Side Imagine a Chap 2008  18 261
Thornywait Gift to Floprym 2009 117 281
Dainty’s Foreign Affair 2010 180 257
Daintys US Marshall 2011  93 259
Dream Max Morgonstjärna 2013 221 327

  Källa:	Rasdata	2021	
	
Sammanfattning	
Inavelsökningen ligger på en tillfredsställande låg nivå i rasen, men när det gäller användningen 
av hanhundar finns fortfarande anledning att vara observant.   
 
Trenden att låta relativt unga hanar få relativt många valpar har ökat under 2020. Det är fler 
hanar under 2020 än under 2019, som innan fyra års ålder är far till fler än 50 valpar. En 
rekommendation är att göra uppehåll efter 7-8 kullar eller cirka 50 avkommor och följa upp 
resultatet innan hanen används till fler tikar. 
 
Få hanhundar får idag fler kullar än vad som rekommenderas. Med nuvarande 
registreringssiffror bör en hane bli far till max 190-200 valpar. Det är endast tre hanar, födda 
2012 eller senare, som redan nu har överskridit gränsen för hur många avkommor en hanhund 
bör bli far till. En annan risk är det inflytande en hund kan få genom sina barnbarn. Medan det är 
enkelt som hanhundsägare att styra antal tikar som hanen parar är det svårare att styra antal 
barnbarn.  
 
En rekommendation, för att äldre hanar som har många avkommor inte ska få för stort 
inflytande på genpoolen, är att vara restriktiv med att använda deras söner. Ett sätt att öka den 
genetiska variationen är att hellre använda flera hel- eller halvbröder, än att låta samme hane 
para många tikar.  
 
Ansvaret för att inte överanvända individer i aveln ligger på alla uppfödare. Hanhundsägarna 
har det största ansvaret när det gäller att begränsa en enskild hanhunds inflytande på genpoolen 
i rasen. 
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Allmän	information	
 
Fakta	om	inavelsökning 
Ett stort antal hundar i rasen är ingen garanti för att det finns en stor genpool. Om rasen är 
inavlad och de flesta hundar nära släkt med varandra kan den genetiska variationen ändå vara 
låg. Genetisk variation, som innebär att det finns många olika anlag för samma egenskap i 
populationen, är viktig. Om några individer skulle visa sig ha en allvarlig genetisk defekt, så finns 
det möjlighet att använda obesläktade hundar, som förhoppningsvis saknar den defekta genen. 
  
Inavelsgraden är ett mått på hur nära släkt individer inom rasen är med varandra. Eftersom 
inavelsgraden alltid måste beräknas i förhållande till en viss utgångspopulation, blir själva nivån 
beroende på vilken population man använder som bas. I en sluten population måste 
medelinavelsgraden öka över tid. Därför är det mer intressant att studera hur snabbt 
inavelsgraden ökar. Detta är direkt kopplat till ökningen av andel homozygoter, det vill säga 
individer som bara har en variant av en gen, och minskningen av den genetiska variationen.  
Inavel, som i hundsammanhang ofta kallas linjeavel, ökar släktskapen mellan hundar och 
minskar därmed den genetiska variationen. I avelsstrategin ingår att följa upp inavelsgradens 
ökning i rasen.  
 
Risker	med	släktskapsavel 
Att ha en hög inavelsgrad i hela rasen är riskfyllt. Det betyder att även om rasen består av många 
individer så är de nära släkt. Om de är nära släkt bär många av hundarna på samma gener. Då 
kan det bli ödesdigert om en genetisk defekt, som nedärvs recessivt, uppträder. Recessivt 
nedärvda defekter upptäcks bara om två individer som båda bär anlaget paras. Därför kan 
anlaget vandra obemärkt i många generationer. När det börjar dyka upp defekta individer, så är 
anlaget troligen väl utbrett i rasen om många hundar är närbesläktade. Risken är stor att det 
kommer att födas fler och fler individer som utvecklar defekten.  
 
Ett sådant exempel är ögonsjukdomen PRA, som med stor sannolikhet har recessiv arvsgång. 
Även om vi idag har möjlighet att gentesta hundar för att se om de bär på anlag för de vanligaste 
formerna av PRA, betyder inte det att vi löst hela problematiken. Det finns troligen flera former 
av PRA och det finns andra defekter eller sjukdomar, som med stor sannolikhet har recessiv 
nedärvning.  
 
Mäts	i	procent 
Inavelsgraden mäts i procent. Den anger andel gener som dubbleras genom föräldrarnas 
släktskap. En tumregel som genetiker använder är att man bör undvika att inavelsgraden vid en 
enskild parning överstiger 6,25 procent. Det är den inavelsgrad som uppnås om man exempelvis 
parar kusiner med varandra. 
  
En hög inavelsgrad vid enstaka parningar har dock mindre betydelse än att hålla 
inavelsökningen i rasen generellt låg. En enstaka individ med hög inavelsgrad kan i nästa 
generation producera avkomma med noll i inavelsgrad genom att man väljer en obesläktad 
partner. Men då gäller det att man har individer i rasen, som är relativt obesläktade med 
varandra, att para med. 
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Så	beräknas	inavelsgraden 
Inavelsgrad är inte något absolut mått utan ett beräknat värde. Man utgår från ett  
antaget nolläge ett antal generationer bakåt. Där antas alla anor i stamtavlan vara 
obesläktade och inte inavlade. Därefter beräknar man ökningen av släktskap mellan 
individerna i rasen för varje generation. Inavelsgraden inom en ras ökar på sikt, 
eftersom individerna i rasen blir mer eller mindre släkt med varandra. Därför är det inte 
korrekt att tala om att sänka inavelsgraden i rasen. Däremot kan man minska 
inavelsökningen. En sjunkande kurva över tidsperioden ska tolkas som en avtagande 
ökning av inavelsgraden och inte som en minskande inavelsgrad. 
I SKK Avelsdata beräknas inavelsgraden över 5 generationer och det erhållna värdet mäter 
alltså inavelsgradens ökning från generation 0 till generation 5.  

 
 
 

 
 

 
 

RAS/Avel	
 

 
RAS 2018-2021 finns att ta del av på Goldenklubbens hemsida. RAS presenteras på två olika sätt, 
dels som ett separat dokument som innehåller avelspolicy och avelsstrategier, dels som det 
kompletta dokumentet som förutom policy och strategier även innehåller bakgrund, 
kartläggning, utvärdering och referenser.  
En separat bevakningslista för RAS har varit till hjälp för styrelsen att hålla arbetet med målen i 
RAS levande under året. 
 
Raskonferens	
Planeringen av en raskonferens 2021, inför revideringen av RAS, har påbörjats under året. 
 
DNA‐tester 
Beslutet från 2016 om att båda föräldradjuren bör ha godkänt testresultat för GR_PRA 1 och 2 
har ökat förståelsen för vikten av att använda testade djur i aveln, vilket resulterat i att 
förekomsten av PRA-sjukdomarna i rasen minskat.  
	
Valphänvisning	
Under pandemiåret 2020 minskade antalet valpkullar som hänvisades via klubben. Den 
feedback vi fått från många uppfödare var att på grund av den stora efterfrågan på valpar under 
våren och sommaren blev antalet telefonsamtal och mail alltför överväldigande. Under 2020 har 
34 valpkullar och 3 omplaceringar hänvisats via klubben. Under året beslutades också om 
tillfälliga ändringar i valphänvisningskraven gällande exteriör med anledning av pandemin. 
 
Avelsindex	
Rasklubben fortsätter bevaka resultat av hur avelsindex fungerar i vår ras. Resultat så långt är 
att kullar med högt kullindex får klart bättre resultat än t ex kullar med index under 100. 
Rasklubben har dock noterat att det fortfarande är många kullar som har index under 100 vid 
parningstillfället.  
Sofia Malm, SKK har kontaktats angående utvärdering av de resultat man hittills kunnat se som 
effekter av avelsindex. 
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Golden	Nytt	
Under året har olika delar av RAS presenterats i vår klubbtidning Golden Nytt. I Golden Nytt ges 
också våra sektioner utrymme att berätta om sin verksamhet. Att visa upp de olika aktiviteter 
som förekommer runt om i hela landet är en viktig del i att följa upp klubbens intentioner i sitt 
RAS-dokument. Detta syftar till att våra medlemmar ser möjligheter att aktivera sina hundar.  
 
Försäkringsstatistiken	
Agrias Breed Profile för golden retriever blev tillgänglig under 2019. Under 2020 skulle 
tolkningen av resultateten redovisats av representanter från Agria på sektionsdagarna och 
fullmäktigemötet, men båda ställdes in på grund av pandemin. 
 
Medverkan	i	SSRK:s	avelskonferens	2020	
Tyvärr ställdes SSRK:s konferens för avelsfunktionärer in på grund av pandemin. 
 
Koppling	mellan	funktion	och	exteriör	
Rasklubben har arbetat för att synliggöra sambandet mellan exteriör och funktion och verkat för 
att ge FB-R en högre status som avelsverktyg, bland annat genom skrivelser till SSRK HS och 
SSRK:s avdelningar. 
 
Uppfödarbrevet		 
Uppfödarbrevet har kommit ut två gånger under året till de uppfödare som anmält sitt intresse. 
 
 

	
Mentalitet	
	
	
Under året har det funnits 31 BPH-banor. Det är lika många som föregående år. SKK arbetar för 
att hela tiden hitta nya arrangörer samt utbilda fler funktionärer för att se till att det finns banor 
spridda över hela Sverige. Allt för att göra BPH tillgängligt för så många som möjligt. Samtliga 
resultat finns registrerade på SKK Avelsdata. 
 
Antalet	beskrivna	hundar	från	åren	2011	–	2020 

Källa:	SKK	Avelsdata	
Statistiken	för	2020	påverkas	av	pandemin	och	är	därför	inte	relevant	som	jämförelse	
	
I tabellen kan vi se att antalet hundar som mentalbeskrevs under 2020 minskade kraftigt jämfört 
med 2019, framförallt MH-beskrivna. En trolig anledning till detta är den rådande pandemin. Från 
1997 och fram till och med 2020 har 5 641 golden känd mental status från MH eller BPH. 
 

ÅR	 ANTAL	
MH	

GENOMFÖRDA 
MH	

AVBRUTNA
MH	

ANTAL
BPH 

GENOMFÖRDA 
BPH 

AVBRUTNA
BPH 

2011 297 288 9  
2012 201 199 2  44  41 3 
2013 151 146 5  40  39 1 
2014   95   92 3  69  64 5 
2015 145 141 4 135 131 4 
2016   96   94 2 137 128 9 
2017 109 107 2 169 162 7 
2018 124 120 4 135 131 4 
2019	 126 122 4 131 126 5 
2020	   50   48 2 117 112 5 
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Målet i RAS är att minst 20 procent av antalet registrerade hundar skall ha känd mental status 
eller genomförd BPH. I tabellen nedan kan man se utfallet. 
 
År	 Känd	mental	status/	

Genomförd	BPH	
Procent	av	antal	

registrerade	hundar	
2012 240 13,4 %
2013 185 10,2%
2014 156 8,6 %
2015 272 13,2 %
2016 222 11,7 %
2017 269 13,5 %
2018 251 13,3 %
2019 248 12,7 %
2020 167 7,8 %
Källa:	SKK	Avelsdata	
Statistiken	för	2020	påverkas	av	pandemin	och	är	därför	inte	relevant	som	jämförelse	
 
Målsättningen i RAS är att minst 30 % av avelsdjuren skall vara mentalbeskrivna. 314 tikar och 
172 hanhundar har använts i avel under 2020, av dessa är 72 tikar och 43 hanhundar beskrivna 
på BPH eller MH. Räknat i procent blir kan man läsa i tabellen nedan. Detta är en liten höjning för 
både tikar och hanar. Resultatet når inte upp till målet i RAS. 
	
	
Antal	mentalbeskrivna	hundar	som	använts	i	avel	
Årtal	 2016 2017 2018 2019	 2020
Hanar	 23 % 23 % 21 % 24 % 25 %
Tikar	 22 % 20 % 23 % 21 % 23 %
Källa:	SKK	Avelsdata	
Statistiken	för	2020	påverkas	av	pandemin	och	är	därför	inte	relevant	som	jämförelse	
	
	

	
Funktion	
	
	
FB‐R	
Under året har det varit 31 beskrivningstillfällen och av dessa har 11 arrangerats av någon 
sektion inom GRK. Dessa sektioner var Uppland (4), Medelpad/Hälsingland (2), 
Stockholm/Gotland (2), Värmland (2) samt Ångermanland (1). Ett flertal beskrivare och 
testledare kommer från GRK:s sektioner. 
 
Under 2020 har även ett flertal utbildningstillfällen för FB-R funktionär/kastare genomförts på 
ett flertal platser i landet från norr till söder. Ett tack till de uppfödare som kallat till 
kullbeskrivningar och möjliggjort detta.  
 
Klubbstyrelsen har anordnat ett lotteri för de uppfödare som under perioden  
1/7 2020 – 30/6 2021 har fått minst 5 avkommor FB-R beskrivna erhåller en lott. 
Under vecka 27 2021 kommer vi att dra en lycklig uppfödare som vinnare av 5 starter på Golden 
Specialen 2021 och ett reportage i Golden Nytt. Samtliga uppfödare som har skickat in sin 
anmälan kommer att publiceras på hemsidan samt i Golden Nytt. 
 
Under året har totalt 110 golden blivit beskrivna av sammanlagt 270 beskrivna retrievrar. 
Under åren 2014 – 2020 har totalt 825 golden blivit beskrivna. 
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Målet i RAS är att minst 20 procent av antalet registrerade hundar ska funktionsbeskrivas. 
 

År	
Antal	

funktionsbeskrivna	
golden	inom	FB‐R	

Antal	genomförda	
beskrivningar	

Antal	avbrutna	
beskrivningar	

Procent	av	
antal	

registrerade	
hundar	

2015	 134 130 4 6,8 %
2016	 139 137 2 7,3 %
2017	   88   84 4 4,4 %
2018	 138 134 4 7,3 %
2019	 122 113 9 6,2 %
2020	 110 104 6 5,1 %

	Källa:	SKK	Avelsdata	
	Statistiken	för	2020	påverkas	av	pandemin	och	är	därför	inte	relevant	som	jämförelse	
	
Regelrevidering	FB‐R	
Hösten 2019 bildade SSRK en kommitté inför regelrevideringen av FB-R dit samtliga 
retrieverrasklubbar var inbjudna. Representanter från tre retrieverrasklubbar deltog. GRK:s 
representant var Lena Ohlsson. Under 2020 fortsatte arbetet med regelrevideringen. 
 
	
	
	
Jakt	
	
	
Tyvärr blev alla jaktliga arrangemang inställda i år på grund av pandemin. Vi håller tummarna 
för ett bättre 2021 med många roliga sammankomster. 
 
Klubbmästerskapet	
Det planerade klubbmästerskapet 18–19 juli i Hjo ställdes in. 
 
Nordiska	mästerskapet	
NM 2020 blev också det inställt. Tävlingen skulle ha genomförts den 1–2 augusti i Finland. 
 
A‐provkurs	
Den planerade A-provskursen som var tänkt att genomföras i augusti ställdes in. 
 
Statistik	retrieverjaktprov	B‐prov	2020 (2019) 
Antal	
hundar	

NKL	 ÖKL EKL	 Totalt 0:or 3:or 2:or 1:or %	pris	 %	1:or	

166 163 78 30 271 99 57 57 58 63,5 % 21,4 % 
(219) (233) (132) (58) (423) (174) (93) (82) (74) (58,9) (17,5) 

  
Målsättningen i RAS är att 300 unika individer ska starta på B-prov årligen, samt att 70 % av 
provstarterna ska vara prisbelönta. 
	
Statistik	retrieverprov	A‐prov	2020 (2019) 
Antal	
hundar	

KKL	
starter	

EKL	
starter	

Totalt	

8 9 0 9 
(5) (2) (5) (7) 
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Kvalificeringsklass	(KKL)	
0:or	 3:or	 2:or 1:or	 %	pris %	1:or

6 0 1 2 33,3 % 22,2 %
(1) (0) (0) (1) (50 %) (50 %)

 
Elitklass	(EKL)	
0:or	 3:or	 2:or 1:or	 %	pris %	1:or

0 0 0 0 0 0
(5) (0) (0) (0) (0 %) (0 %)

	

	
	
	
	
	
Exteriör	
	
	
Under 2020 har pandemin satt stora spår i utställningsverksamheten, både officiellt och 
inofficiellt. Klubbens verksamhet har drabbats hårt, vi fick ställa in vår Club Show och flertalet 
Open Shower. Även den planerade utbildningsdagen för officiella domare fick ställas in. Statistik 
för året kommer att redovisas, men då det bara varit fem officiella utställningar och 19 
exteriörbedömningar blir statistiken svår att jämföra med tidigare år. 
 
Open	Show	
2020 var det 21 Open Shower inplanerade. Fem sektioner hade två utställningar inplanerade, en 
sektion hade inte någon utställning inplanerad och övriga sektioner hade en inplanerad. Endast 
fyra utställningar kunde genomföras. 
 
Utställningsprogram	2020		
2020 års utställningsprogram för GRK Open Show har publicerats i Golden Nytt nr 4 och på 
hemsidan i början av januari. 
 
Sektionerna	
Under året har exteriöransvarig haft kontakt med sektionerna via e-post och vid brådskande fall 
även per telefon.   
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Officiella	utställningar	
Antal bedömda hundar har varit 237 (varav 35 hundar exteriörbedömda.). Av dessa är 81 (varav 
16 exteriörbedömda) hanar (34 %) och 156 (varav 19 exteriörbedömda) tikar (66 %). Antalet 
unika individer 159st. Snittet per utställning har varit 40 hundar, exteriörbedömningar 1-4 
hundar. 
 
Totalt har 9 hundar fått godkänt utställningschampionat SE U(U)CH, det har delats ut 10 CERT, 
10 R-CERT, 2 CACIB, 2 R-CACIB, inga NORDC och R-NORDC. 
 
 

			Jämförelse	mot	tidigare	år	
			Inom	parentes	specificeras	exteriörbedömningarna	

	
År	

Antal		
utställningar	

Antal	officiella	starter	
CK	av	totalt	
antal	starter	

CK	av	antal	EXC	 EXC	
Snitt	antal	bedömda	
per	utställning	

2020	 24 (19) 237 (35) 34 % (20 %) 47 % (29 %) 73 % (69 %) 40 
2019	 69 2542 40,8 % 51,0 % 79,5 % 37 
2018	 69 2585 40,2 % 52,1 % 77,3 % 37 
2017	 70 2747 37,1 % 48,5 % 76,6 % 39 
2016	 69 2712 39,7 % 51,6 % 77,0 % 39 
2015	 69 2710 39,9 % 50,7 % 78,6 % 39 
2014	 71 2458 39,5 % 50,7 % 78,0 % 35 
2013	 69 2464 38,4 % 52,3 % 73,4 % 36 
2012	 71 2586 39,9 % 54,7 % 73,0 % 37 

 
 

					Sammanställning	av	antalet	kvalitetspriser	2012	–	2020	
					Inom	parentes	specificeras	exteriörbedömningarna.	

År	 Excellent	 Very	good	 Good	 Sufficient	 Disqualified	 Can't	be	judged	 Summa	starter	

2020	 172 (24) 53 (5) 10 (6) 1 (0) 0 (0) 1 237 (35) 
2019	 2022 452 42 10 4 0 2542 
2018	 1998 526 45 8 2 6 2585 
2017	 2103 561 68 3 3 9 2747 
2016	 2087 543 65 6 4 7 2712 
2015	 2131 497 59 7 6 10 2710 
2014	 1845 442 68 2 5 6 2368 
2013	 1809 564 73 3 5 10 2464 
2012	 1888 597 81 7 9 4 2586 
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Goldenspecialen	
	
	
Kommittén för Goldenspecialen, som bildades 2016, påbörjade planeringen av GS2020, men var 
tvungna att ställa in den på grund av pandemin. 
 

 
 
 
 
	

Hälsa	
	
	
Dödsfallsrapportering	
Två olika blanketter avseende hälsa- och dödsfallsrapportering finns på klubbens hemsida och 
ger fortlöpande information om rasens sjukdomar samt om dödsfallsorsaker och ålder när 
hundarna avlider. Uppmaning om att fylla i blanketterna görs regelbundet på sociala medier. 
Informationen som skickas in ger god hjälp att se trender när det gäller rasens hälsa. 
 
Golden	Nytt 
Goldenklubbens tidning Golden Nytt fortsätter att informera och skriva om frågor som rör 
rasens hälsa. Även på klubbens hemsida uppdateras regelbundet frågor som har med hälsa att 
göra. 
 
Leder 
Andelen röntgade hundar födda mellan 2012–2018 varierar lite, men ligger i spannet mellan 54-
56 procent. Andelen röntgade på armbågarna födda 2019 (granskat januari 2021) 45,5 procent 
(55,9 %) och på höfterna 46 procent (56,4 %). Siffror inom parentes avser hundar födda 2018. 
När det gäller andelen hundar med grad D och E på höfterna är trenden att detta minskar och för 
de födda 2019 ligger de på 3,4 procent, vilket är väl under målet för RAS som är satt till åtta 
procent. Vi närmar oss även målet i RAS avseende ED. Här minskar andelen hundar med ED och 
ligger för hundar födda 2019 på 11 procent mot målet i ras som är tio procent. 
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Renal	Dysplasi	(RD),	tidigare	PNP	
I dagsläget finns fyra hundar som är diagnostiserade och centralt registrerade med RD. Under 
året har kontakter tagits med forskare på SLU för att utröna möjligheten för att vår ras kan 
kunna ingå i de raser som är föremål för forskning på sjukdomen.  
 
Övriga	kontakter	med	SLU	under	året	
Pyometraforskningen har gjort framsteg. En artikel om projektet håller på att färdigställas av 
Ragnvi Hagman som håller i projektet, men har blivit försenad på grund av att fokus legat på 
arbete relaterat till pandemin. 
 
Kontakt har tagits för att om möjligt få till ett forskningsprojekt	kring	epilepsi, där golden skulle 
kunna ingå som en av raserna. 
 
Cancerforskningen har fortsatt under ledning av Kerstin Lindblad–Toh. Blodprover samt vävnad 
från tumörer samlas in. På grund av pandemin har dock ingen samordning av blodprovstagning 
vid klubbens aktiviteter kunnat genomföras.  
 
Atopiprojektet i samarbete med SLU fortsätter under ledning av Kerstin Bergvall. 
 
Ögonlysning	
Under 2020 ögonlystes 854 golden och av dessa var 741 utan anmärkning. Bland de 
anmärkningar som noterats i det nya och omfattande ögonprotokollet noterades 14 hundar med 
näthinneveck, fem med retinal dysplasi (RD) och tio med olika grader av bakre polär katarakt. 
Sex hundar noterades för retinopati. Inget PRA fall noterades under året. 
 
Ögonlysning	av	äldre	hundar 
Genom att bidra med kostnader för ögonlysning av hundar över sju år vill Goldenklubben få fler 
hundägare att ögonlysa äldre hundar. Under 2020 har två hundägare fått ersättning från 
forskningsfonden i detta syfte. 
 
 
Forskningsfonden	
Hos SLU pågår genforskning angående retinopati (ögondiagnos vid ögonlysning). Rasklubben 
har tidigare lämnat bidrag till forskningen och har fortlöpande kontakt med forskarna och följer 
utvecklingen av projektet.  
 
Under året har GRK accepterats att ingå i forskningen kring RD (Renal dysplasi, tidigare PNP) 
och 5000 kr har betalats ut från forskningsfonden som ett engångsbelopp. 
 
Bidragen till forskningsfonden har minskat sedan medlemsavgifterna betalas via SKK:s 
medlemsservice och det inte längre är möjligt att skänka forskningsbidrag i samband med att 
man betalar sin medlemsavgift. För att underlätta bidragsgivning är forskningsfonden numera 
ansluten till Swish-nummer. 	
 
GR_PRA1 
Under året testades 66 golden (67 2019) för GR_PRA1. Där var elva anlagsbärare och 55 fria.  
1 448 registrerades hereditärt fria. Jämfört med tidigare år visar siffrorna att färre hundar testas 
och att andelen hereditärt fria hundar ökar.  
 
GR_PRA2	
Under året testades 68 golden (67 2019) för GR_PRA2. Där fem var anlagsbärare och 63 fria.  
1 407 hundar var hereditärt fria. Jämfört med tidigare år visar siffrorna att färre hundar testas 
och att andelen hereditärt fria hundar ökar.  
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Prcd‐PRA	
Goldenklubben uppmanar fortlöpande dem som testar sina golden för prcd-PRA att skicka in 
resultatet till klubben. Då kan det läggas ut på klubbens hemsida för allmän kännedom. Under 
året har endast ett testresultat kommit in till klubben. 
 
 
 

 
 

 
 

	
Utbildning	
	
	
Goldenlägret 
Goldenlägret 2020 blev inställd p.g.a. pandemin. 
 
Rasutbildning	 
Det har genomförts Rasutbildning i två av våra sektioner under året. Skaraborg/Älvsborg och 
Medelpad/Hälsingland. Totalt har 14 medlemmar blivit godkända i vår Rasutbildning, antingen 
med hjälp av en sektion eller i egen regi och med en av klubben godkänd mentor. 
 
Exteriörkurs	steg	III	
Exteriörkurs steg III blev inställd pga. pandemin. 
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Information/PR	
 

 
Informationsfolder	till	Valphänvisningen	
Klubben har tagit fram en ny folder som skickas ut tillsammans med valpbroschyr och DVD-
filmer till de valpkullar som hänvisas via GRK. Foldern innehåller information om FB-R och BPH. 
	
Annonsering	på	Google	
Annonseringen på Google har fortsatt under hela 2020 för att vägleda fler presumtiva valpköpare 
till klubbens valphänvisning. Annonsen visas när någon gör en sökning på Google på vissa angivna 
sökord.  
	
Skänkta	medlemskap	 	
Antalet uppfödare som skänker medlemskap till sina valpköpare är fortsatt högt. Under 2020 
skänkte klubbens uppfödare medlemskap till sammanlagt 558 valpköpare. En glädjande ökning 
jämfört med 2019, då 440 valpköpare skänktes ett års fritt medlemskap av sin uppfödare.  
 
Informationsbrev	
För att nå ut till nya uppfödare som inte tidigare skänkt medlemskap har ett informationsbrev 
skrivits och skickats ut. Detta har resulterat i att några nya uppfödare utnyttjat möjligheten att 
introducera rasklubben till sina valpköpare. 
 
Medlemsvärvning	
Ett värvningsbrev har skickats ut via e-post till nya goldenägare som ännu inte är medlemmar i 
klubben. 
	
Golden	Nytt			
Medlemstidningen Golden Nytt har getts ut med fyra nummer enligt den fastställda 
utgivningsplanen. Redaktionskommittén har som vanligt strävat efter att få en rättvis fördelning 
av olika artiklar med hänsyn till medlemmarnas olika intresseområden. Årets första nummer 
innehöll en sammanställning av officiella utställningsresultat och jaktprovsresultat, samt 
championat som är registrerade under året. 
 

   

Nyhetsbrev	till	uppfödare	
Under 2020 har två uppfödarbrev skickats ut till de uppfödare som anmält sig till vår 
mailinglista. 

  
Medlemsvärvning	och	medlemsvård	
Även i år har sektionerna fått statistik med uppgifter om nya goldenägare, nya medlemmar och 
även listor på medlemmar som inte har förnyat sitt medlemskap. 
 
Facebook	
Klubbens Facebooksida används regelbundet för att sprida information i ytterligare en kanal. 
Över 5 000 personer följer sidan och får information den vägen. 
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KLUBBENS	UTMÄRKELSER	
	
Utmärkelserna Uppfödartrofén, Goldentrofé tik och hane delas inte ut för 2020 med anledning 
av pandemin. 
	

 
BREEDERS	CROWN	 	
har tilldelats 
 
Helena	Hellström	
 

	
	

Årets vinnare av Breeders Crown, Helena Hellström, kennel 
Heatwave, är en uppfödare som under åren gjort en oerhört stor 
insats för Golden retrieverklubben. Hennes aktiva tid i klubben 
inleddes med att hon valdes till klubbens sekreterare 1999.  
 
Hennes engagemang som klubbens sekreterare innebar ett 
oerhört viktigt arbete för klubben i dess utveckling. Under sin 
sekreterartid 1999-2006 var hon med i Golden Nytts 
tidningskommitté och bidrog till att utveckla klubbtidningen. Hon 
ansvarade också för korrekturläsning av tidningen. 
 
Listan över vad Helena Hellström varit delaktig i att utveckla för 
Goldenklubben är oerhört lång. Hon var bland annat med att 
arbeta fram klubbens första RAS 2004. Hon har tagit fram 
stamtavleböcker, årsböcker och utvecklat klubbens 
sektionshandbok. Hon har också under många år arrangerat 
raskonferenser, domarkonferenser och varit med om att 
arrangera Goldenspecialen. 
 
Helena Hellström har med sitt stora oegennyttiga arbete för 
klubben varit med och utvecklat viktiga beståndsdelar som fört 
Goldenklubben framåt. Hon är en mycket värdig vinnare av 
Breeders Crown, där det i statuterna står att priset ska tillfalla en 
medlem för ”många, lågmälda och enträgna arbetsinsatser, som 
inte alltid framgår av tävlingsresultat och annonser”. 
	

 
 
AGRIASTIPENDIET	
 
Golden	retrieverklubbens	styrelse	
och	Agria	Djurförsäkringar	har	
gemensamt	beslutat	tilldela	årets	
Agriastipendium	till		
 
Christine	Jansson	
 

 

Christine har med sitt stora engagemang för rasens jaktliga 
funktion varit en tillgång i klubbens jaktliga verksamhet i olika 
sammanhang. Hon är en person som alltid ställer upp när hon 
blir tillfrågad.  
 
Under åren har Christine varit provledare på både 
Klubbmästerskapet och Goldenspecialen vid mer än ett tillfälle. 
Hon har också varit jaktansvarig i GRK Stockholms styrelse där 
hon framgångsrikt arbetat för att öka antalet startande vid 
sektionens stora Working Test. Christine har också varit 
instruktör på vårt Goldenläger vid flera tillfällen. 
 
Därutöver har Christine framgångsrikt fört egna hundar till både 
Klubbmästare och Goldenmästare. 
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Kommentarer:     
Avvikelse Valphänvisning, klubben har tryckt upp broschyr BPH/FB‐R.   
Styrelsen har valt att bygga upp en reserv i lagret.    
Styrelsen sätter även av pengar för RAS‐konferensen hösten 2021, samt Jubileumsfirande GRK 50 år 2023. 
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BALANSRÄKNING  2020‐12‐31 2019‐12‐31 

TILLGÅNGAR       

Varulager ‐ Varor/GRK‐artiklar  54 708,00 47 947,00

Varulager ‐ Valpbroschyrer  25 465,00 27 510,00

Varulager ‐ Rosetter   1 156,00 1 508,00

Varulager ‐ Raskompendium  24 930,00 26 220,00

Uppbokning lagerreserv  ‐61 878,00 0,00

Summa Varulager  44 381,00 103 185,00

        

Handkassa  0,00 89,60

Sparbanken huvudkonto  71 949,46 112 443,05

Sparbanken sparkonto  881 147,90 691 147,90

Sparbanken forskningskonto  114 380,13 110 730,13

Summa Kassa och Bank  1 067 477,49 914 410,68

        

Observationskonto   18,00 ‐300,00

Kundfordringar  10 953,00 7 530,00

Interimsfordringar  52 000,00 52 000,00

Summa Fordringar  62 971,00 59 230,00

SUMMA TILLGÅNGAR  1 174 829,49 1 076 825,68

     

SKULDER OCH EGET KAPITAL       

SKULDER       

Leverantörsskulder  ‐108 710,00 ‐171 497,00

Forskningskonto  ‐112 609,95 ‐109 499,95

Interimsskulder  ‐1 406,00 0,00

Fond Jubileum 2023  ‐25 000,00 0,00

Fond RAS‐konferens  ‐40 000,00 0,00

Summa Skulder  ‐287 725,95 ‐280 996,95

EGET KAPITAL       

Balanserad vinst  ‐782 241,30 ‐813 776,99

Föregående års vinst/förlust  ‐13 587,43 31 535,69

Årets vinst  ‐91 274,81 ‐13 587,43

Summa Eget Kapital  ‐887 103,54 ‐795 828,73

SUMMA SKULDER OCH EGET 
KAPITAL 

‐1 174 829,49 ‐1 076 825,68
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Klubbstyrelsen vill härmed tacka våra till styrelsen adjungerade, kommittéledamöter, 
samtliga sektionsstyrelser och övriga funktionärer, som under året har åtagit sig uppdrag för 
klubbens räkning.  
 
 

 
Anita Ohlson 

 
Lena Ohlsson Gun Eriksson 

 
 
 
Kerstin Persson 

 
 
 
Malin Danielsson 

 
 
Kristina Nieminen 

 
 
 
Janne Ytterbom 

 
 
 
Marie-Louise Scanlan 

 
 
Inger Karlsson 
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Verksamhetsplan	2021	
 
Året	som	helhet	
	
Klubbstyrelsen kommer att fortsätta det långsiktiga arbete som krävs för att uppfylla våra 
avelsstrategier i RAS. En fortsatt bra relation och nära kontakt med SKK, SSRK, övriga 
retrieverklubbar, veterinärer och forskare är prioriterat. Ett brett utbud av aktiviteter både 
centralt och lokalt behövs för att kunna nå ut med information om förtjänsterna med vår ras till 
både gamla, nya och blivande goldenägare. För detta krävs att hela klubben arbetar för att 
fortsatt ha ett högt medlemsantal. I denna samverkan ska vi i alla sammanhang framhäva vikten 
av att golden retrieverns specifika och unika egenskaper är värda att bevara för framtiden. Vi 
ska också vårda den goda relation vi har med våra samarbetspartner Agria Djurförsäkring och 
Royal Canin. 
	
Sektionsdagarna	
Sektionsdagarna 2021 ställs in med anledning av pandemin. 
	
Goldenfullmäktige	
Klubbens fullmäktige genomförs den 21 mars via Zoom. SKK:s föreningskommitté tillhandahåller 
tekniska verktyg för videokonferens samt verktyg för voteringar och rösträkning. 
 
SSRK		
Klubben kommer att vara representerade både på SSRK:s funktionärsträff och fullmäktigemöte i 
det fall att dessa kommer att genomföras. 
 
Klubbens	centrala	verksamhet	
De	stora	centrala	arrangemang	som	planeras	för	2021	är:	

 Goldenlägret genomförs 7–11 juli. Ansvarig för arrangemanget är klubbstyrelsen. 
 Klubbmästerskapet 17–18 juli. Ansvarig för arrangemanget är klubbstyrelsen och 

sektion Dalarna/S Gävleborg. 
 Goldenspecialen 13–15 augusti. Ansvarig för arrangemanget är kommittén för 

Goldenspecialen. 
 Club Show 11 september. Ansvarig för arrangemanget är klubbstyrelsen och sektionen i 

Uppland. 
 RAS/Avelskonferens 2–3 oktober. Ansvarig för arrangemanget är klubbstyrelsen. 

  
Vi reserverar oss för att arrangemangen kan komma att ställas in beroende på pandemin. 

 
Ekonomi	
Klubbens ekonomi är mycket god. Under 2021 kommer vi fortsatt att bidra till en rad olika 
verksamheter. 
 
 
RAS/Avel	
 
RAS 
RAS 2018–2021 ska vara ett levande och lättillgängligt dokument för alla intresserade av rasen 
och ligga till grund för avelsarbetet. Klubbstyrelsen ska stödja sektionerna i deras arbete med 
RAS och arbeta för att göra RAS till ett känt dokument bland uppfödarna.  
En separat bevakningslista för styrelsens arbete med RAS finns för att säkerställa en 
regelbunden uppföljning av arbetet. 
 
Raskonferens	
En raskonferens inför revideringen av RAS är planerad att hållas i oktober 2021. 
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Avelsindex 
Klubben fortsätter bevaka resultat av hur avelsindex fungerar i vår ras. Resultat så långt är att 
kullar med högt kullindex får klart bättre resultat än t ex kullar med index under 100. 
Rasklubben har dock noterat att det fortfarande finns kullar som haft låga index vid 
parningstillfället och kommer att verka för att förtydliga vikten av att använda avelsindex som 
avelsinstrument.   
Kontakt har tagits med SKK för att påbörja en utvärdering under 2021 av bland annat vilken 
påverkan förälders C-höfter har på avelsindex. 
                            
Koppling	mellan	funktion	och	exteriör	
Raslubben fortsätter arbetet för att synliggöra sambandet mellan exteriör och funktion. Klubben 
ska verka för att ge FB-R en högre status som avelsverktyg. 
 
Uppfödarbrevet			
Uppfödarbrevet planeras att komma ut tre till fyra gånger per år till de uppfödare som anmält 
sitt intresse. 
 
 
Mentalitet	
	
Klubben fortsätter att arbeta för att fler skall genomföra BPH med sin hund.  
Vi kommer också att fortsätta med att skicka information om BPH i valppaketen. 
 
 
Funktion	
 
Vi kommer att aktivt bevaka SSRK:s utveckling och organisation kring utbildning av 
funktionärer till FB-R. Vi skall verka för att det kommer att ske genom ett gott samarbete med 
SSRK och övriga retrieverrasklubbar. 
 
Vi kommer också att samverka med rasklubbar, sektioner och uppfödare för att få till stånd fler 
beskrivningstillfällen. 
Vi kommer även fortsättningsvis att ge bidrag för resor, kost och logi till de medlemmar som vill 
utbilda sig till funktionärer inom FB-R. 
 
Vi fortsätter att skicka ut information om FB-R i valppaketen. 
 
Arbetet med att ta fram spindeldiagram som kan göras tillgängliga för medlemmar fortsätter 
under 2021. 
 
 
Jakt	
 
Arbetet med att profilera golden retriever som apportör och jakthund fortsätter genom att 
framhålla rasens jaktliga funktion via klubbens olika informationskanaler, och stimulera till fler 
träningstillfällen och fler starter på prov, både inofficiella och officiella.  
 
Vi kommer i enlighet med RAS att fortsätta arbeta för att bredda den jaktliga verksamheten att 
omfatta goldenägare som normalt sett kanske inte kommer till start på vanliga B-prov.  
 
Klubbmästerskapet		
Årets upplaga av klubbmästerskapet arrangeras av klubbstyrelsen i samarbete med Dalarna/ 
S Gävleborg. Provplatsen blir Orsa Grönklitt och datum 17–18 juli.  
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Nordiskt	Mästerskap		
På grund av pandemin blev Nordiska Mästerskapet 2020 i Finland inställt och framflyttat till 
2021, därför står Finland som värd i år igen. Datum är 24–25 juli och Sverige får delta med fyra 
lag. Hur kvalifikationerna ska genomföras kommer att publiceras på hemsidan.  
 
 
Utbildning	
 
Goldenlägret äger rum den 7–11 juli 2021 på Herrfallets Fritids- och konferensanläggning. 
 
Klubben kommer att verka för att sektionerna anordnar rasutbildningar.  
 
Vi kommer också att verka för att sektionerna arrangerar exteriörutbildningar steg I och II inför 
kommande steg III-utbildning i klubbstyrelsens regi. 
 
Klubbstyrelsen kommer att titta på möjligheten att arrangera en exteriörkurs steg II delvis 
digitalt. 
 
Exteriörkurs steg III kommer att arrangeras om läget i smittspridningen tillåter. 
 
 
Info/PR	
 
Golden	Nytt	
Medlemstidningen Golden Nytt kommer att ges ut med fyra nummer under 2021. I nummer 1 
kommer vi att sammanställa officiella jaktprovsresultat och utställningsresultat samt nya 
championat från 2020. 
 
Medlemsstatistik	till	sektionerna	
Även under 2021 kommer sektionerna att få stöd i arbetet med medlemsvärvning och 
medlemsvård.  
 
Annonsering	på	Google	
Vi fortsätter även under 2021 med att annonsera på Google. På så sätt når vi både presumtiva och 
befintliga goldenägare med hjälp av Internets sökmaskiner.  
 
KLUBBSTYRELSENS	FÖRSLAG	TILL	MEDLEMSAVGIFTER	2022	
GRK:s klubbstyrelse föreslår fullmäktige att besluta om oförändrade medlemsavgifter för 2022. 
 
KLUBBSTYRELSENS	FÖRSLAG	TILL	RESEERSÄTTNING	FÖR	2021	
GRK:s klubbstyrelse föreslår att oförändrade regler ska gälla för resekostnadsersättning till 
styrelse och revisorer, dvs. lägsta statliga norm f.n. 18:50 kr per mil. Inga traktamenten ska utgå. 
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN       
Budget 2021          

   
Kostnadsställe  Budgeterade Budgeterade  Budgeterat  

   Intäkter  Kostnader  Resultat 2021

Gemensamt hela föreningen  64 000 ‐87 000  ‐23 000

Medlemsavgifter  1 001 000 ‐138 000  863 000

Golden Nytt  97 000 ‐326 000  ‐229 000

Valphänvisning  15 500 ‐15 000  500

Sektioner/Fullmäktige  65 000 ‐341 000  ‐276 000

RAS  0 ‐20 000  ‐20 000

Goldenlägret  195 000 ‐206 000  ‐11 000

KM/NM  0 ‐25 500  ‐25 500

Varor GRK‐artiklar  30 500 ‐12 000  18 500

Rosetter  82 000 ‐73 000  9 000

Information/PR  0 ‐28 500  ‐28 500

Administration  0 ‐30 000  ‐30 000

Utbildning  0 ‐10 000  ‐10 000

Utb dag off domare  0 ‐10 000  ‐10 000

Styrelse  0 ‐204 000  ‐204 000

Inoff A‐prov/kurs/mocktrail  5 000 ‐9 000  ‐4 000

Exteriör III  20 000 ‐40 000  ‐20 000

Avskrivningar/Lagerförändring  0 0  0

Summa  1 575 000 ‐1 575 000  0

         

Ränteintäkter  0 0  0

Summa finansiella intäkter  0 0  0

         

Summa  1 561 000 ‐1 561 000  0
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Valberedningens	förslag	
Goldenfullmäktige	2021	
	
	
Ordförande	
Anita Ohlson  Omval 1 år 
 
Vice	ordförande	
Lena Ohlsson    Omval 2 år 
 
Ordinarie	ledamöter	
Gun Eriksson  Omval 2 år 
Tezzy Vaerlien                        Nyval 2 år 
Kristina Nieminen  Kvarstår till 2021 
Malin Danielsson  Kvarstår till 2021 
Jan Ytterbom   Kvarstår till 2021 
                         
Suppleanter	
Marie-Louise Scanlan  Omval 1 år 
Sara Berglund  Nyval 1 år  
  
	
Revisorer	
Hans Hansson  Omval 1 år 
Ingela Påsse van Reis  Omval 1 år 
 
Revisorssuppleanter	
Gun-Inger Laesker  Omval 1 år 
Annelie Olsson  Omval 1 år 
 
Fullmäktiges	ordförande	
Anso Pettersson  Omval 1 år 
 
 
Valberedning:	
	
Annika Andersson (sammankallande)  Nyval 1 år 
Inger Karlsson  Nyval 2 år 
Ingrid Grundström  Kvarstår till 2021 
Eva Sjölinder Hansson (suppleant)  Omval 1 år 
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Klubbstyrelsens	yttrande	
 
Förslag	till	beslut:	
Klubbstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att beslutsrätten över 
anmälningsavgifterna bör stanna kvar hos sektionerna och klubbstyrelsen. I det fall fullmäktige 
fattar beslut om detta, kan beslutet endast ändras av fullmäktige, vilket skulle minska 
möjligheterna för klubbstyrelsen att tillsammans med sektionerna ändra beslutet i framtiden. 
 
Motivering:	
Klubbstyrelsen stödjer motionärens andemening om att taket för anmälningsavgiften bör höjas. 
Avgiften har legat oförändrad de senaste sex åren och med tanke på ökade omkostnader samt 
sjunkande anmälningssiffror är det motiverat med en höjning av taket. 
 
Klubbstyrelsen önskar därför en viljeyttring från delegaterna i frågan och kan därefter fatta ett 
formellt beslut om detta på nästkommande styrelsemöte. 
Något tak för avgiften för extraklass finns inte i dagsläget och behöver därför inte ingå i beslutet. 
Där avgör varje sektion själv vilken avgift man vill ta ut. 
 
Frågan gällande huruvida kataloger ska säljas eller distribueras digitalt anser vi inte bör 
beslutas centralt, utan detta bör varje sektion själva få avgöra. 
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