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Protokoll styrelsemöte 14-15 november 2015, Scandic hotell Upplands Väsby 
 
Beslutande:  
Anita Ohlson  
Lena Ohlsson  
Annika Andersson  
Inger Karlsson  
Janet Johansson  
Maria Sjöberg  
Kristina Nieminen  
Cathrin Möller 
 
Anmält förhinder:  
Annika Sahl Kadar, adjungerad sekreterare  
Susanna Johansson  
 
 
§ 57 MÖTETS ÖPPNANDE 
 Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§ 58 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE 
 Janet Johansson valdes att föra protokollet. 

§ 59 VAL AV JUSTERARE  
 Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. 

§ 60 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
 Dagordningen godkändes efter mindre justeringar. 

§ 61 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 62 ORDFÖRANDE 
Uppvaktning 
Vår hedersmedlem Ulla Nilsson har fyllt 90 år och uppvaktades med en blomma från 
klubben. 
 
Registreringsstatistik 
Till dags datum är i år totalt 1 744 golden registrerade, vilket indikerar att siffrorna 
kommer att ligga i nivå med förra årets registreringssiffror. 
 
Avtalsförslag Royal Canin  
Eftersom avtalet med Royal Canin går ut vid årsskiftet har vi erhållit ett nytt avtalsförslag. 
Förslaget diskuterades. 
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Beslut: Att Anita för styrelsen åsikter vidare i förhandlingarna med Royal Canin. AU 
tar sedan slutgiltigt beslut. 
Kompendiet från exteriördomarkonferensen 
SSRK har inte tryckt upp några extra kompendier till styrelsen och eventuellt andra 
intresserade. Anita Ohlson har fått offert från två tryckerier. Det billigaste alternativet är 
det tryckeri som trycker Golden Nytt. Beställs de dessutom i samband med att tidningen 
ska tryckas, får vi dessa fraktfritt.   
 

Beslut: Att beställa 50 kompendier från exteriördomarkonferensen.  

§ 63 EKONOMI 
Inger gav ekonomisk rapport. I helhet ser det ekonomiska läget mycket positivt ut. De 
aktiviteter som varit under året har gått enligt budget.  
De 50 000 kr som avsatts för FB-R- utbildning har inte gått åt, eventuellt kommer den 
resterande summan att flyttas över till nästkommande år.  
Under oktober 2016 kommer Goldenkonferensen att arrangeras och enligt budget skulle 
det avsättas pengar både från 2015 och 2016 för detta.  
Kostnaden för byte av medlemssystem har medfört en del extra utgifter.   

§ 64 RAS/AVEL 
 Goldenkonferens 2016 

En arbetsgrupp har bildats för att arbeta med konferensen. Den består av: Ingrid 
Lundkvist, Eva Wendt, Kerstin Persson, Kristina Nieminen, Annika Andersson och Anita 
Ohlson. Ett mail har skickats ut till ungefär 30 uppfödare för att få in synpunkter gällande 
innehåll, konferensens längd och hur man ser på kostnader för deltagarna. Svar har 
kommit från drygt hälften av de tillfrågade uppfödarna. Vi har börjat lägga ut 
förfrågningar till eventuella föreläsare.  
 

 DNA-tester i avelsdata 
Styrelsen diskuterade det svar som kommit från Helena Skarp, SKK, angående DNA-
testresultat som inte registreras i stamboken/hunddata. Annika Andersson kommer att 
besvara skrivelsen, då GRK anser att det inte känns acceptabelt att de resultat som ligger 
till grund för registreringar av valpkullar inte är offentliga.   

§ 65 MENTALITET/FUNKTION 
 BPH-analys från SKK 

Nu har fler än 200 golden beskrivits på BPH. Därför har SKK gjort en sammanställning. I 
rapporten kan man avläsa många positiva delar hos våra golden, exempelvis fortsätter 
nivån för kvarstående rädsla att minska och nyfikenheten har förbättrats. Glädjande ser vi 
också i rapporten att det inte förekommer någon uttalad aggressivitet i rasen. 
Underlagsosäkerhet finns i vår ras och detta bör vi analysera inför nästa RAS-revidering. 
SKK vill gärna ha in en kortfattad redogörelse på hur vi ser på analysen. En artikel 
kommer i nästa nummer av Golden Nytt. Hela analysen kommer också att publiceras på 
hemsidan. 
 

Beslut: Lena Ohlsson svarar SKK utifrån de förda diskussionerna. 
 

 Spindeldiagram FB-R 
På retrieverklubbsmötet i september presenterade Curlyklubben ett förslag på hur man 
skulle kunna utforma ett spindeldiagram för FB-R. Retrieverklubbarna som deltog på 
mötet beslutade att göra en gemensam skrivelse till SSRK, där man bad att få en fortsatt 
dialog kring Curlyklubbens förslag. Skrivelsen har skickats för godkännande till de 
rasklubbar som inte var närvarande på retrieverklubbsmötet, men till dags dato har ingen 
av klubbarna återkommit i ärendet. 
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Beslut: Lena Ohlsson påminner de tillfrågade klubbarna och därefter skickas 
brevet till SSRK Hs från de klubbar som vill underteckna skrivelsen. 

 
 Beteendestudie Linköpings Universitet 

Golden deltar i en beteendestudie på Linköpings universitet. Artikel om studien kommer i 
nästa nummer av Golden Nytt.   

§ 66 HÄLSA 
 Rapport 

Forskningsprojektet angående pyometra har nu fått forskning anslag. De har valt ut fem 
raser som är mest representerade för sjukdomen. Positivt är att golden inte är en av dessa 
raser. 

§ 67 JAKT 
 Remiss jaktprovsdomare 

Förfrågan från SSRK angående att lämna synpunkter gällande Lisa Falcks ansökan att 
påbörja utbildning till jaktprovsdomare. Styrelsen tillstyrker Lisa Falcks ansökan om att 
få börja utbildningen. 
 

Beslut: Anita besvarar remissen.  
  
 KM 2016 

Susanna Johansson är kommissarie på KM 2016. En domare är klar och två lämnar besked 
inom kort. Vi har ännu ej klart med plats för nästa års KM. Det behövs också en 
arbetsgrupp som kan ansvara för arrangemanget. 
 

Beslut: I Nyhetsbrevet till sektionerna kommer vi att efterlysa personer som vill 
ingå i en arbetsgrupp. Anita tillfrågar tilltänkt person om att vara provledare. 

 
 NM 2016 

Datum för NM är 21-22 maj. Övriga deltagarländer är inte positivt inställda till detta 
datum, då uttagningarna sker först senare. NM-kommittén har fortsatt kontakt med 
Finland. 

  
 Jaktprovsprotokoll – inofficiella 
 Jaktprovsprotokollen för inofficiella jaktprov är slut. 
 

Beslut: Maria beställer 1 000 protokoll, som sedan kommer att kunna beställas i 
samband med övriga rosettbeställningar och beställningar av kritiklappar till Open 
Show.    

§ 68 EXTERIÖR 
 CUA Club Show 2018 

Jämtland/Härjedalen har önskat att Jenny Persson skall utses till CUA på Club Show 2018. 
 

Beslut: Att utse Jenny Persson till CUA för Club Show 2018. Maria meddelar SKK om 
detta. 

 
 Club Show 2016 

Arbetsgruppen för Club Show fungerar mycket väl. Mötena är väldokumenterade och 
planeringen inför arrangemanget är stabil. Temat för utställningen är Halländsk kultur 
och natur. Halland har framfört önskemål om en funktionärsväst som skulle kunna tas 
fram i samarbete med Agria. 
 
Beslut: Anita och Kristina tar fram pris för att få tryck på Agrias reflexvästar.  
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Manual Club Show 
Manualen har justerats av Maria, så att informationen är tydligare och inte kan 
missförstås. I manualen finns inskrivet att alla arbetsmöten ska dokumenteras och 
rapporteras till exteriöransvarig i klubbstyrelsen. Det finns även ett klargörande 
angående de regler som finns om bestyrelsen. 
 
Ansökan om utökat rasregister 
Styrelsen tillstyrker inte ansökan om utökat rasregister.  
 
Beslut: Maria Sjöberg besvarar remissen.  
 
Rapport Exteriördomarkonferens 
Maria Sjöberg och Annika Andersson representerade GRK på konferensen.  Klubbens 
presentatör Filip Johnsson rönte stor uppskattning bland deltagarna med stående 
ovationer. I övrigt flöt det mesta på som förväntat.    
 
Open Show 2016 
Utställningsprogrammet är klart och publiceras i nästa nummer av Golden Nytt.  
 

 Novice-BIS på Open Show 
Styrelsen diskuterade inkommen skrivelse med synpunkter om de nyskrivna reglerna för 
Novice-BIS på Open Show. Styrelsen är av uppfattningen att beslutet är fattat i 
demokratisk anda på sektionsdagarna 2015 och att det inte vore rätt att riva upp beslutet 
redan innan det har trätt i kraft och någon utvärdering har varit möjlig att göra. 
 

Beslut: Styrelsen står fast vid det tidigare fattade beslutet om reglerna för Novice-
BIS. Anita meddelar GRK Skåne/Blekinge om detta. 
 
Rosetter Novice-BIS 
Rosetter för Novis-BIS kan beställas av Maria Sjöberg. De kommer att vara i avvikande 
färg i förhållande till övriga rosetter och med annan text. 

 
 Guldhundar  

Frågan om guldhundar togs upp på sektionsdagarna. Nya är nu beställda och kommer att 
skickas ut till de sektioner som vill beställa. 

 
 Exteriörkurs steg III 

Hösten 2016 kommer exteriörkurs steg III att arrangeras centralt. Vi kommer att 
uppmana sektionerna att försöka hålla steg II, för att möjliggöra för fler att delta på steg 
III hösten 2016. Inbjudan kommer att publiceras i Golden Nytt och på hemsidan. 
 

Beslut: Föreslagen kursledare kontaktas av Maria. 

§ 69 GOLDENSPECIALEN  
 Goldenspecialen 2016 

Lena Ohlsson har haft kontakt med Västmanlandssektionen angående arrangemanget och 
håller också löpande kontakt framöver. 

 
 Manualen GS 
 Manualen är reviderad. 
 
 Uträkning av DP-poäng 

Eftersom det har framförts åsikter om att uträkningen av DP-poäng på Goldenspecialen 
kunde förändras, har Lena gjort några olika förslag på hur man skulle kunna räkna. De 
olika förslagen innebar mycket små skillnader, som inte skulle påverka prislistan i någon 
märkbar riktning. Styrelsen anser inte att en bra utvärdering går att göra baserat endast 
på ett år med det nya systemet.  
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Beslut: Det system som användes på Goldenspecialen 2015 kommer att användas 
även 2016.   

§ 70 INFORMATION / PR 
 Medlemsservice 

Den 25 maj bytte klubben leverantör av medlemstjänster till Föreningssupport. Allt har 
fungerat mycket väl. Den 12 november hade klubben 4 204 medlemmar.  Cathrin har 
skickat ut statistik varannan månad till sektionerna. Fr o m november skickas statistik ut 
varje månad.  

 
 Skänkta medlemskap 
 Hitintills i år har 64 uppfödare skänkt medlemskap till totalt 438 valpköpare. 
 
 Stamtavlebok 2015 
 Annonsen för Stamtavleboken kommer även i Golden Nytt nr 4.   

§ 71 UTBILDNING 
 Goldenläger 2016 

Förfrågan har skickats till Kvinnerstaskolan. Offert och avtalsförslag kommer att skickas 
till Lena Ohlsson inom kort.     

§ 72 SEKTIONERNA 
 Facebookgrupp sektionsfunktionärer 

Facebookgruppen är startad. Tyvärr är intresset svalt bland sektionerna än så länge, 
endast fyra sektioner har gått med.  
 

Beslut: Kristina påminner sektionerna i Nyhetsbrevet. 
 
 Sektionsdagar 2016 

Styrelsen diskuterar olika förslag till innehållet på sektionsdagarna. Vi arbetar vidare 
utifrån diskussionerna och fastställer programmet på nästa möte.  

§ 73 GOLDENFULLMÄKTIGE 
 Motioner 
 Motion nr 1 diskuterades. Annika skriver förslag på yttrande till nästa möte.  
 Motion nr 2 diskuterades. Maria skriver förslag på yttrande till nästa möte. 

§ 74 BEVAKNINGSLISTAN 
 Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades. 

§ 75 INKOMMANDE SKRIVELSER 
 SKK - DogWellNet WORKSHOP 
      SSRK – SKK:s ställningstagande angående World Dog Show i Kina 2019 
 GRK Norrbotten – Svar på skrivelse 2015-08-18 

SKK – Inbjudan till Rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa 2015 
GRK Medelpad/Hälsingland - Ansökan om bidrag till två genomförda FB-R 
SKK/SSRK - Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer i SKK:s jakthundsklubbar 
SKK – Info om SSK Play Premiär 17/9 
SSRK - Datum för kommande möten 
SSRK - Protokoll Fullmäktige 2015 
SSRK - Protokoll HS möte 4-5 juli 2015 
SKK - Inbjudan till utbildning i föreningsteknik i Umeå den 24 oktober 
SSRK - Administration av officiella utställningar  
Stockholms KK - Kurs för blivande utställningsadministratörer 
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Medlem GRK – Önskar ej stå kvar på OS-domarlistan 
SKK - 200-analys BPH för golden retriever 
Lisa Falcks (SE) - Noteringar från möte i samband med Nordiskt Mästerskap 2015 
Carola Eriksson – Egenskapspoäng och sammanfattande kritik från jaktprov för golden 
GRK Skåne/Blekingesektionen – Synpunkter om Open Show 
GRK Skåne/Blekingesektionen – Två motioner till Goldenfullmäktige 2016 
SKK - Information om entropion och ögats adnexa 
SKK - Protokollsutdrag från SKK UtstK angående Club Show i Sikfors 4 juli 2015 
GRK Skåne/Blekingesektionen - Förslag från Skåne/Blekingesektionen 
GRK Upplandssektionen – Synpunkter på förslag från Skåne/Blekingesektionen 
GRK Medelpad - Synpunkter på förslag från Skåne/Blekingesektionen 
SSRK - Nyhetsbrev från SKK:s Utställningskommitté 
SSRK/SKK – Artikel om avelsindex 
SSRK/SKK – Uppdaterad information angående ny utvecklingsavgift, IT-stöd för 
utställningsverksamheten samt SKK:s Internetanmälan  
SSRK - Planerade provledarutbildningar 
SSRK - Ny layout på blanketten 'Förfrågan till specialklubb från domare som önskar utöka 
sitt rasregister' 
SSRK - Protokoll SSRK HS 2015-09-05—06 inkl. kommittéprotokoll 
SSRK - Remiss jaktprovsdomare retriever 
Svante Frisk – Komplettering till ansökan att få utöka sitt rasregister med golden retriever 
Apportören – Korrektur rasklubbar 
SKK – Lansering av medlemsguiden 
Finska Goldenring – Datum för NWT 2016 fastställt 

§ 76 UTGÅENDE SKRIVELSER 
 Svar till sex medlemmar angående Goldenspecialen 2015 
 Inbjudan till Västmanland till nästa styrelsemöte angående kommande Goldenspecial 
 Inbjudan till retrieverklubbarna för möte den 5 oktober  
 GRK Stockholmssektionen - Inbjudan att anmäla sig till Rasklubbstorget på Stockholm 

Hundmässa 2015 
 Nordic Championship WT 2016 – byte av datum 
 SKK - Publicering av 200-analys BPH för golden retriever 
 GRK Upplandssektionen – Synpunkter på Förslag från Skåne/Blekinge-sektionen 
 Apportören – Korrektur rasklubbar 

§ 77 MÖTETS AVSLUTANDE 
 Anita avslutade mötet och tackade alla för en givande helg. 
 
 
 
 
 
 ……………………. ………………………. ……………………. 
 Anita Ohlsson  Inger Karlsson Janet Johansson 
 Ordförande  Justerare  Sekreterare 
 


