Protokoll fört vid styrelsemöte 15-16 augusti 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby
Beslutande:
Anita Ohlson
Lena Ohlsson
Annika Andersson
Inger Karlsson
Janet Johansson
Maria Sjöberg
Kristina Nieminen

Anmält förhinder:
Annika Sahl Kadar, adjungerad sekreterare
Susanna Johansson
Cathrin Möller
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41

MÖTETS ÖPPNANDE
Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
VAL AV PROTOKOLLFÖRARE
Janet Johansson valdes att föra protokollet.

VAL AV JUSTERARE
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Lena Ohlsson.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen godkändes efter mindre justeringar.

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
ORDFÖRANDE
Datum för klubbens stora arrangemang 2016 fastställdes:
Club Show 8 maj
Goldenlägret 6-10 juli
KM 23-24 juli
Goldenspecialen 13-14 augusti
Goldenkonferens 1-2 oktober

Rapport från SSRK:s fullmäktige
Protokollet har i skrivande stund ännu inte skickats till justerarna. Anita Ohlson har
efterfrågat protokollet, men har inte fått någon respons.
Sign ………….

…………
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Motionen angående mandatfördelningen bifölls med enkel majoritet och frågan tas upp
igen på fullmäktige 2017, eftersom det handlar om en stadgeändring där kvalificerad
majoritet krävs.

Sponsring centrala arrangemang
Styrelsen diskuterade hur sponsringen fungerat på de centrala arrangemangen under
året. Anita Ohlson kontaktar Royal Canin inför nytt avtal, eftersom avtalsperioden går ut
31 december.

Artikel i Kristianstadbladet
En artikel har publicerats i Kristianstadbladet, som handlar om en 18-åring som blivit
biten i ansiktet av en American staffordshire terrier. En polisman har beklagligt uttalat sig
till tidningen om händelsen och pekat ut golden retrievern som en pålitlig ras som blir
aggressiv utan anledning. Han har dessutom kryddat sitt uttalande med att rasen är
sönderavlad. Anita Ohlson och Annika Andersson har bemött detta uttalande i en
insändare som publicerats i Kristianstadsbladet.
Inkommen skrivelse om världsutställningen i Kina 2019
Styrelsen diskuterade skrivelsen och kunde konstatera att SKK CS redan agerat i frågan.
Julgåva
Styrelsen diskuterade olika alternativ.

Beslut: Anita Ohlson ska lägga in en beställning på julgåvan.
§ 42

EKONOMI
Rapport
Inger Karlsson rapporterade om att vi återhämtat det minskade intäkterna på grund av
det extra utskick som gjorts av fakturor för medlemsavgifter. I övrigt ligger det mesta i fas
med budget.

§ 43

RAS/AVEL
DNA-test PRA
Annika Andersson har kontaktat SKK angående hundar som är DNA-testade för GR_PRA I
och II utomlands. Problemet är att resultaten finns i SKK:s veterinärregister, men syns
inte i Hunddata eller Avelsdata. Detta blir problem för klubbens valphänvisning och för
klubbens uppfödare.
Beslut: Att Annika Andersson skriver ett brev till SKK om att synliggöra dessa
resultat, så att de syns på hunddata.

Goldenkonferens 2016
Konferensen genomförs på Scandic Hotell i Upplands Väsby 1-2 okt 2016. Annika
Andersson har satt samman en arbetsgrupp, som ska arbeta vidare med planering och
program. Styrelsen diskuterade olika förslag på programpunkter.
Beslut: Att fortsätta diskussionerna vid nästa möte.

Införande av J-beteckning
Alla retrieverklubbarna har gemensamt beslutat att arbeta för en J-beteckning för
jaktmeriterade hundar. Ett förslag presenterades av SSRK Hs på SSRK:s fullmäktige, som
biföll förslaget. Ansökan om att införa en J-beteckning kommer att skickas till SKK i
samband med regelrevideringen.
Sign ………….
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§ 44

MENTALITET/FUNKTION
Mellan 1 januari och 15 augusti 2015 har 70 golden mentalbeskrivits på MH och 79 har
genomfört BPH. Man kan se att antalet hundar som BPH-beskrivs ökar, medan antalet
MH-beskrivna hundar minskar. Det märks att det har kommit fler BPH-banor och
spridningen har blivit bättre i landet.

BPH
På SKK:s hemsida finns information om att, ifall en ras har över 200 beskrivna hundar ska
rasklubben kunna få en sammanställning från SKK. Det är nu 222 golden beskrivna. Janet
Johansson gör en förfrågan till SKK hur snart vi kan få en sammanställning.
Beslut: Att göra en förfrågan till SKK hur snart vi kan få en sammanställning på
beskrivna hundar på BPH.

Möte på SKK ang. att beskriva hundrasers egenskaper
Goldenklubben har tillsammans med fyra andra rasklubbar fått en inbjudan att medverka
i ett projekt, där man vill hitta en modell för hur rasers mentalitet ska kunna beskrivas
och definieras. En informationsdag om projektet kommer att hållas på SKK den 17
augusti. Anita Ohlson och Janet Johansson kommer att närvara på mötet.

Utskick till uppfödare om FB-R
166 brev har skickats ut till uppfödare som haft kull de senaste två åren och som ligger
inom ett rimligt geografiskt avstånd från beskrivarteam. Där fanns information om vad
FB-R är och hur man som uppfödare går tillväga om man vill beskriva sin kull. Denna
information kommer även att läggas ut på hemsidan.

Struktur på hemsidan BPH och MH
Styrelsen diskuterade informationsstrukturen på hemsidan gällande mentalitet. All
information om mentalitet kommer att uppdateras och revideras.

Beslut: Lena Ohlson och Anita Ohlson går igenom all text om mentalitet på
hemsidan och reviderar den.
§ 45

HÄLSA
Nya HD/ED-listor har publicerats på hemsidan. Bearbetning av hälsoenkäterna fortgår.

Beslut: Janet Johansson kommer att rapportera angående hälsoenkäten på
januarimötet.
§ 46

JAKT
Arbetsgrupp funktionärsprov
På SSRK:s fullmäktige behandlades tre motioner angående att funktionärer ska beredas
plats på prov. Motionerna bifölls och en arbetsgrupp bildades som ska lägga fram ett
regelförslag till SSRK Hs. Anita Ohlsson har deltagit i ett telefonmöte med arbetsgruppen.
Klubbmästerskapet 2016
Arbetet fortgår med att rekrytera domare till KM 2016. Platsen är ännu ej definitivt
bestämd.
Beslut: Anita Ohlsson tar fram offerter på olika boendealternativ.
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§ 47

Nordiskt Mästerskap
Lisa Falck har annonserat att hon vill avgå ur kommittén. Nina Johansson kommer att
ersätta henne. Deltagarländerna kommer att ha ett möte i Danmark 21 augusti, Lisa Falck
representerar GRK vid detta möte.

EXTERIÖR
Open Show domarkonferens
Konferensen är planerad till den 25 oktober, än så länge har det kommit in endast fyra
anmälningar och konferensen riskerar därmed att ställas in.

Beslut: Att Maria Sjöberg skickar ut en påminnelse angående Open Show
domarkonferensen.

Återauktorisation Open Show domare
Om en domare som inte dömt på länge vill börja döma igen på Open Show, måste denne
enligt reglerna delta på Open Show domarkonferensen. Men om den ställs in, diskuterade
styrelsen ett andra alternativ.

Beslut: Om en Open Show domare ska kunna återauktoriserats och det inte finns
tillgång till en Open Show domarkonferens, krävs att domaren bakbedömer 50
hundar på en Open Show på en eller två utställningar. Maria Sjöberg uppdaterar
manualen.

Open Show domare
Det förekommer regelbundet att sektioner önskar bjuda in utländska domare att döma
Open Show. Klubbstyrelsen ser en trend i detta och vill värna om de svenska Open Show
domarna och grundtanken med Open Show – nämligen att utgöra en nyttig erfarenhet för
klubbens uppfödare att stå i ringens mitt.
Beslut: Att från 2016 ändra i Open Show reglerna, så att möjligheten att bjuda in
utländska domare tas bort. Maria Sjöberg uppdaterar manualen.

Open Show 2016
Programmet för Open Show domare är i det närmaste klart och kommer att publiceras i
julnumret av Golden Nytt.

Regler för Novice BIS Open Show
Efter önskemål från sektionerna ska Novice BIS införas från 2016. Klubbstyrelsen har fått
uppdraget att formulera gemensamma regler som ska gälla i alla sektioner.

Beslut: Att ge sektionerna möjlighet att ha med Novice BIS på sina Open Shower
fr o m 2016. Kriterierna ska vara att ägaren/handlern inte deltagit på officiell
utställning tidigare, samt att inte heller hunden tidigare är utställd på officiell
utställning. En utvärdering kommer att göras efter ett år och presenteras på
sektionsdagarna 2017.
Anmälan mot bestyrelseledamot
SKK har bett om ett yttrande gällande en anmälan mot en bestyrelseledamot på Club
Show.

Beslut: Anita Ohlsson skriver ett yttrande utifrån styrelsens diskussioner och
framkomna fakta, samt skickar yttrandet till SKK. Klubbstyrelsen kommer att se
över manualer och rutiner i syfte att kvalitetssäkra Club Show i framtiden.
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Exteriördomarkonferensen
Annika Andersson, Eva Jönsson, Anita Ohlson, Maria Sjöberg och Filip Johnsson träffades
den 16 juli i Mölndal för att färdigställa klubbens presentationsmaterial till exteriördomarkonferensen. Filip kommer att vara presentatör på konferensen. Styrelsen gick
igenom kompendiet som ska användas på konferensen.
Beslut: Styrelsen fastställde det senaste förslaget som kommer att skickas till SKK
för granskning. Maria Sjöberg och Annika Andersson representerar GRK på
konferensen.
Club Show 2016
Club Show 2016 arrangeras av Hallandssektionen den 8 maj. Domare blir Sjoerd Jobse,
hanar, och Henric Frykstrand, tikar.
Beslut: Till CUA för Club Show 2016 utsågs Ingela Påsse van Reis.
Club Show 2017
Club Show arrangeras av Skåne/Blekinge.

Beslut: Till CUA för Club Show 2017 utsågs Ingela Påsse van Reis.

Club Show 2018
Endast en sektion har ansökt om att få arrangera Club Show 2018. Ansökan är komplett
och uppfyller samtliga kriterier väl.

Beslut: Jämtland/Härjedalen utses som arrangör av Club Show 2018. Utställningen
kommer att genomföras i Aspås den 26 augusti. Maria Sjöberg meddelar sektionen
beslutet, samt ber sektionen komma in med önskemål om CUA för arrangemanget.
Exteriörkurs III
Få sektioner arrangerar Exteriörkurs III pga för få deltagare som vill gå. En lösning skulle
vara att arrangera Exteriörkurs III centralt. Styrelsen diskuterade om det skulle vara
möjligt, samt för- och nackdelar med detta.

Beslut: Att arrangera en Exteriörkurs III centralt hösten 2016, samt att uppmana
sektionerna att innan dess arrangera steg I och II för att fler ska få möjlighet att
anmäla sig till steg III.
§ 48

GOLDENSPECIALEN
Goldenspecialen 2016
Det har inkommit negativa synpunkter från medlemmar angående arrangemanget
Goldenspecialen. En av synpunkterna var att det ansågs orättvist att provupplägget i NKL
och ÖKL ändrades mellan lördag och söndag. En annan var att poängräkningen för Dual
Purpose-priset ansågs orättvis. Kontaktperson för Goldenspecialens arrangörer finns för
närvarande inte i klubbstyrelsen, vilket bör rättas till.
Beslut:
• Att utse Lena Ohlsson till klubbstyrelsens kontaktperson för Goldenspecialen.
• Att se över och vid behov uppdatera manualen för Goldenspecialen.
• Anita Ohlson besvarar brevskrivarna utifrån förda diskussioner.
• Anita Ohlson bjuder in representanter för nästa års Goldenspecial att närvara
vid klubbstyrelsens möte i november.
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§ 49

§ 50

INFORMATION/PR
Antalet medlemmar 2015-08-11 är 4 211.
Nu är medlemsregistret överfört från Membit till Föreningssupport. Överföringen har gått
bra och allt fungerar väl med vår nya leverantör.
Stamtavlebok 2015
Annonser har börjat komma in. Annons för stamtavleboken kommer att införas i nästa
nummer av Golden Nytt.
UTBILDNING
Goldenläger 2015
Arrangemanget har fungerat väl och deltagarna var nöjda med både instruktörer och
arrangemanget i sin helhet.

Goldenläger 2016
En förfrågan är skickad till Kvinnerstaskolan och vi inväntar svar därifrån. En arbetsgrupp
är bildad som ska ta hand om planering och utförande av 2016 års läger. Gruppen består
av Lena Ohlson, Annika Sahl Kadar, Boel Andersson och Janet Johansson.
Avelskonferenser
SKK arrangerar Forskningsseminarium och Avelskonferens den 21-22 november på
Scandic Infra City i Upplands Väsby.

Beslut: Janet Johansson representerar GRK på både seminariet och konferensen.

§ 51

SEKTIONERNA
Styrelsen rapporterade från sina kontakter med sektionerna.

Facebookgrupp för styrelsefunktionärer
Kristina Nieminen föreslog att vi skulle starta en sluten Facebookgrupp för styrelsefunktionärer i sektionerna. Tanken är att en eller två funktionärer i varje sektion ska vara
medlem i gruppen. I gruppen kan man ställa korta frågor, utbyta erfarenheter och annat

Beslut: Att Kristina Nieminen startar upp en Facebookgrupp för styrelsefunktionärer i sektionerna.

§ 52

Sektionsdagar 2016
Styrelsen har börjat arbeta på programmet inför nästa års sektionsdagar.
GOLDENFULLMÄKTIGE
Motion om att ändra valphänvisningsreglerna bordläggs till nästa möte.

§ 53

BEVAKNINGSLISTAN
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 54

INKOMMANDE SKRIVELSER
SSRK – Remiss viltspår
SSRK - Mall inledande text RAS
SSRK Östra - Inbjudan B-provledarutbildning
SSRK - protokoll HS + kommittér1502-04
Västmanlandssektionen - Resultat, inoff B-prov
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SSRK - Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer 10-11 oktober 2015
SSRK – Ny ekonomisk administration
SLU – Inbjudan till Congress Animal Obesity – causes, consequences and comparative
aspects in Uppsala, Sweden, 14-16 June 2015
SSRK – Svar på skrivelse angående J-beteckning
SKK/SSRK – Auktorisationer exteriördomare grupp 8
SKK/SSRK – Grundläggande utbildning i föreningsteknik i Umeå den 24 oktober
SKK – Avelskonferens, 22 november 2015, Stockholm + Forskningskonferens ”Forskning
till nytta för hund och katt” 21 november.
SSRK/SKK:s Utställningskommitté – Nyhetsbrev
SKK – Protokollsutdrag UKK 3 2015
SKK/Kommittén för hundars mentalitets, KHM – Inbjudan till projekt ”Att beskriva
hundrasers egenskaper och beteende”, Steg 1
SSRK – Lista icke hänvisning, varning, uteslutna mm
SSRK – Disciplinnämndens beslut, ärende 164/2014
SKK – Bestyrelseuppdrag, ringsekreterare, utställare på Club Show 2015
GRK Skåne/Blekinge sektionen – Världsutställningen i Kina 2019
Medlem – Synpunkter om Goldenspecialen (5 st)
§ 55

§ 56

UTGÅENDE SKRIVELSER
Svar till SSRK ang. ansökan om utökat rasregister
Brev SSRK Hs ang. handläggning J-beteckning

MÖTETS AVSLUTANDE
Anita avslutade mötet och tackade för en givande helg.

…………………….
Anita Ohlsson
Ordförande

Sign ………….

……………………….
Lena Ohlsson
Justerare

…………

…………………….
Janet Johansson
Sekreterare
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