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Protokoll styrelsemöte 15-16 november 2014, Scandic hotell Upplands Väsby 
 
Beslutande: 
Owe Rindstrand 
Anita Ohlson 
Annika Andersson 
Janet Johansson 
Inger Karlsson 
Maria Sjöberg 
Lena Ohlsson 
 
Suppleant 
Cathrin Möller 
 
Adjungerad 
Annika Sahl Kadar 
Eva Sjölinder Hansson, valberedning §72-77 
 
Anmält förhinder 
Eva Arnell Ek 
 
§ 61 MÖTETS ÖPPNANDE 
 Owe hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§ 62 VAL AV JUSTERARE   
 Att jämte ordförande justera protokollet valdes Lena Ohlsson. 
  
 
§ 63 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
 Dagordningen godkändes efter ett par tillägg. 
 
 
§ 64 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 65 ORDFÖRANDE 
 Motion  

Vi har enligt det förra protokollet officiellt ställt oss bakom SSRK Dalarnas motion till 
SSRK:s fullmäktige. 
Styrelsen går igenom de tre motioner som inkommit till Goldenfullmäktige.  Efter 
kontakt med Föreningskommittén är en av dem felaktig och avvisas därmed. 
 
Beslut: Att Annika Andersson skriver förslag på svar på de andra två motionerna till 
nästa styrelsemöte. 
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Möte retrieverklubbarna 
Flatcoated retrieverklubben – Labradorklubben – Curly Coated retrieverklubben – 
Tollarklubben - Chesapeake Bay retrieverklubben samt Golden retrieverklubben var 
representerade. Följande ämnen diskuterades: Avelsindex – Valphänvisning – 
Exteriördomarkonferensen – Jaktprovsdomarkonferens – Jaktprovsreglerna – Möte 
mellan våra avelsansvariga – Population i Populationen – Samarbetspartners – 
Samordning – Motioner till SSRK 2015 – Övriga frågor. Mötet var mycket givande och 
det bestämdes att alla skulle träffas igen i februari. 
 
AU-beslut 
Skånesektionen har tilldelats Club Show 2017. 
Klubben har skickat blomma till en jubilerande hedersmedlem. 
 
Ordförandebeslut 
Då ett snabbt beslut krävdes att godkänna Kjell Svensson som  examinator på golden 
tog ordföranden ett sådant beslut. 

  
§ 66 EKONOMI 
 Rapport 

Inger rapporterar att det ekonomiska läget ser mycket stabilt ut. Vi har för stunden 
ett bra överskott. Styrelsen får ta del av resultat och balansräkningen. Inger 
uppmanar alla att fundera över hur var och ens budget ser ut för 2015 utifrån sin 
verksamhetsplan. Skickas till Inger innan årsskiftet. Inger föreslår att en av 
revisorerna finns med på söndagen på januarimötet. 
Styrelsen diskuterar på vilket sätt man bäst kan använda eventuellt överskott.  
Styrelsen menar på att det är viktigt att underlätta för sektionerna att skicka 
intresserade funktionärer till utbildningarna. Genom att sponsra dessa utbildningar 
så kan vi förhoppningsvis få ännu fler FB-R funktionärer runt om i landet. 
 
Beslut: Att Inger bjuder in en av revisorerna till januarimötet. 

 
§ 67 RAS/AVEL 
 Ny arbetsgrupp ang valphänvisningskrav i framtiden 

Nya arbetsgruppen består av Ingrid Lundqvist, Katrina Bäckström, Daniel Ekblom och 
Annika Andersson. De anser att det första och viktigaste att göra är att involvera 
sektionera i detta arbete. Möjligen göra ett utskick till sektionerna för att höra vad de 
har för funktionärer och framtida behov, helt enkelt en inventering av behovet. Hur 
ser behovet av utbildningsinsatser ut för att kunna arrangera FB-r etc. Vad är 
valphänvisningen till för? Valpköpare? Uppfödare? Rasen? Eller alla? 
 
Beslut: Att göra en inventering som redovisas på Goldenfullmäktige 2015. 

 
 Kontakt med SKK avelskommitté om möte  

Annika har haft kontakt med Helena Skarp för att diskutera möjlighet att träffa SKK 
för att dryfta följande frågor: 
- Avelsindex 
- Bakre polär katarakt 
- Populationen i populationen 
- HD/AD-avläsning 
- PRA 
Möte blir den 9 januari kl 11.00 på SKK. 
 
Beslut: Att Annika Andersson, Owe och Janet går på mötet.  
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Uppfödarkonferens hösten 2016 
Tanken är att vi skall bilda en arbetsgrupp kring konferensen. Styrelsen diskuterar 
vilket innehåll vi skulle kunna ha. 
 
Beslut: Att Annika tillsätter en arbetsgrupp, att ha konferensen den första helgen i 
oktober 2016. 
 
Kastrationskampanj 
Evedensia har nu i höst en kampanj för kastrering. Styrelsen diskuterar sin syn på 
kastrationsfrågan. Det finns ett amerikanskt forskningsprojekt som gjorts på golden, 
där man sett att cancerrisken ökar med sex gånger på kastrerade tikar och hanar. 
Anita skall skriva en artikel om det i GN och i samband med det har Anita skickat 
materialet till Veterinärförbundet för synpunkter på forskningsresultatet. Tyvärr 
hänvisade de bara till sin kastreringspolicy. Nu har de dock två veckor senare 
beslutat att se över och uppdatera sin policy. 
 
Beslut: Att Anita skickar över artikeln till de andra retrieverklubbarnas avelsansvariga.  
 
Bakre Polär katarakt 
Annika har kontaktat Thomas Bergström på SLU, som har sagt att han inte har något 
bra svar på om vi ska forska på ärftlighetsgången på BPK, men kan ta upp det med 
Kristina Narvström om vi vill. 
 
Beslut: Annika kontaktar Thomas igen och försöker få igång kommunikationen 
mellan honom och AHT i England. Vi har ju många blodprov på SLU som skulle 
kunna användas.  
 
Kartläggning av valppriset till Hundsport Special 
Annika svarar på enkäten. 

  
 
§ 68 MENTALITET/FUNKTION 
 Rapport 

Lena har tittat lite på hur många golden runt om i landet som har genomgått BPH, 
MH och FB-R i år. Det visade att sig att det var 64 BPH, 92 MH, 79 FB-R. Vi är långt 
ifrån våra mål i RAS. Styrelsen diskuterar hur vi skall kunna motivera/stimulera fler 
att delta. Ett problem kanske är att det är ganska dyrt för hundägaren att starta.  

  
Gamla MH-protokoll 
Lena har en del gamla protokoll där vi står som arrangör, som hon nu kommer att 
slänga. 

  
KFM-kommittén  
Kommittén jobbar vidare med att synliggöra FB-R, då det finns alltför många 
uppfödare och avdelningar som inte vet vad det är. Vi bör nog försöka börja fasa ut 
informationen om gamla Funktionsbeskrivningen och ersätta den med information 
om FB-R; att på knappen på hemsidan ”Funktion” ändra till Funktionsbeskrivning  
med underrubriker. 
 
Beslut: Maria och Lena går in och uppdaterar på hemsidan. 
 
Stöd till sektionerna för utbildning av FB-R funktionärer 
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Styrelsen diskuterar hur klubben skall få fart på intresset från sektionerna att utbilda 
funktionärer. 
 
Beslut: Att avsätta 50.000 kr för sektioner som skickar medlemmar för utbildning för 
beskrivare och testledare för att bekosta kost, logi och resa enligt resepolicy. 

  
   
§ 69 HÄLSA 
 Rapport 
 Hälsoenkäten är klar och kommer att skickas ut under november månad. Sista 

svarsdatum blir den 15 december. 
 

SKK håller på att göra om hunddata, avelsdata och hundID 
Janet har varit behjälplig att peka på vad/hur Goldenklubben änvänder dessa för sitt 
behov av statistik och resultat. Inget klart ännu hur det kommer att bli. 

  
  
§ 70 JAKT 
 Rapport 
 Jaktansvarige deltar inte på mötet. 
 
 Officiell titel för jaktmerit 

Styrelsen diskuterar bristen på någon titel på  jaktmeriterade hundar innan de blir 
champion. I många andra ”grenar” finns titlar redan från första delmål, t.ex. LPI, LPII 
inom lydnaden och även inom t.ex. Rallylydnad och Agility går det att få en titel. 
 
Beslut: Att ta upp frågan på sektionsdagarna om man som i jakthundsklubbarna kan 
sätta ett J framför hundens namn när de har fått en jaktmerit. 

 
 WT Finland 

Förfrågan från Finland om vad vi gör för att entusiasmera medlemmarna att komma 
på våra jaktliga aktiviteter. Inger har svarat henne. 

 
 Remiss – Jaktprovsdomare 
 Styrelsen har tagit del av fem ansökningar från SSRK. 

 
 Beslut: Förorda Anders Hallgren, Liselotte Hermansson och Fredrik Lindström till att 
utbildas till B-provsdomare. Sekreteraren meddelar SSRK.  

  
Brev från NM-kommittén 
NM-kommittén önskar att Goldenklubben ansöker om ett elitprov för bara golden i 
samband med NM 2018, och sedan preliminärt vart 4:e år. 
Att uttagningen till NM-lagen görs dagen innan KM. 
 
Beslut: Att tillmötesgå NM-kommitténs önskemål, Owe svarar NM–kommittén- 
 

 Brev från medlem 
 Styrelsen diskuterar synpunkter från medlem.  
 
 Beslut: Anita besvarar medlemmens brev. 
 
 NM 
 22/8 2015 på Själland, med officiellt B-prov den 23/8. 
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KM 

 Klart med två domare. Provledaren klar likaså kommissarien.  
  
 Remiss – Jaktprovsregler 
 GRK anser inte att ukl skall återinföras. Det vettiga i tänket ”att vara lite lättare i 

starten” gillar vi, men det gynnar inte vår ras med ukl, då våra hundar är så sent 
utvecklade och därför sällan startklara före två år. Klubbstyrelsen förordar att man får 
ha koppel på i nkl, men då inte kan erhålla ett första pris. Vi anser inte att det räcker 
med endast en etta i ökl för att bli uppflyttad till elit. Hundarna behöver oftast mer 
erfarenhet än de hinner få vid endast en etta innan de går vidare till elitklass. 

 
 Beslut: Att Anita Ohlson formulerar svaret och skickar till Annika Sahl Kadar för 

vidare befordran till SSRK. 
 
§ 71 EXTERIÖR 
 Open Show domarkonferens 

 genomfördes i Jönköping med 15 deltagare, med positiv respons. Många tyckte  
dock att det var lite kort med bara en dag.  
Förfrågan från 6-7 personer har inkommit om det kommer att bli en till domar-
konferens under våren 2015. 
 
Beslut: Att ha en domarkonferens 2015. Maria skickar ut intyg om hur länge de står 
kvar som Open Show domare till de som deltog 2014. Maria skickar ut diplom och 
intyg även till de som deltog 2012. 

  
 Open Show 2015 

 Programmet klart, med undantag av Norrbotten (pga. Club Show) och Dalarna som 
inte kommer att arrangera någon Open Show. 

 
 Club Show 2015 

 Maria har inte fått någon kontakt med Norrbotten-sektionen om deras planering. 
Depositionsavgiften har inte betalats in.  
 
Beslut: Maria gör förnyat försök till kontakt. 
 
Club Show 2017 
kommer att bli i Skåne den 9 september 2017. 

 
 Bindande anmälan till konferens 

Bindande anmälan innebär att om man skriver det i inbjudan, så är anmälan bindande 
oavsett om man kommer eller inte. Endast läkarintyg ger rätt till återbetalning. 

  
 Stamtavlebok 

 Maria har fått några förfrågningar varför vi inte ska ha någon stamtavlebok. Styrelsen 
känner att det är svårt att veta hur många som tänker sig att annonsera. Det är 
dessutom ett jättejobb att få till det. Styrelsen tycker att det är tråkigt att inte kunna 
ge ut en Stamtavlebok vart 5:e år. Styrelsen diskuterar möjligheten att hitta någon 
medlem som på ideell basis kan ta på sig arbetet. 
 
Beslut: Anita tar fram offert.  
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 Resultat Golden Nytt 
 Maria har fått flera förfrågningar varför klubben inte löpande redovisar 
utställningsresultat från officiella utställningar i GN. Att vi tog bort det beror på att 
när GN kommer ut, så har det inte något nyhetsvärde, då resultat redan finns i 
internetvärlden. Vi är en medlemstidning och inte en resultattidning. Det är inte 
klubbens uppgift att redovisa andra arrangörers aktiviteter.  

  
 Rosetter 

Beställningen för 2015 är gjord och beräknas komma till alla sektioner i januari. 
Fakturan kommer till Inger som sedan vidarefakturerar sektionerna efter info från 
Maria. 
 
Guldhundarna 
Ingegerd har kritiklappar kvar så hon kommer att skicka guldhundar och kritiklappar 
i samma paket. Det är färre och färre sektioner som köper guldhundarna pga. priset. 
Nu måste det beställas fler för 2015. Så frågan är om vi skall fortsätta med 
guldhundar?  
 
Beslut: Att ta upp frågan om guldhundarnas vara eller icke vara och ta beslut på 
sektionsdagarna. 

  
 Exteriördomarkonferens 2015 

Maria har flaggat för att vi behöver börja nu, men SSRK drar på det. Vi skall ha 
excellent hundar med handlers som visar hundarna. Viktigt att visa variationen i 
rasen. Alla domare skall få en mapp med programmet i. Vårt Raskompendium måste 
uppdateras om vad som hänt under senare år. Vi måste ta fram en powerpoint-
presentation och en ha bra presentatör. 
 
Beslut: Att tillsätta en arbetsgrupp som Maria och Owe bjuder in. 

  
 Examinationsdomare 

 Styrelsen går igenom SKK:s lista över de som är godkända som examinationsdomare. 
Kan konstateras att listan kommer behöva kompletteras framöver, när några av dessa 
slutar döma. SKK vill ha 15 examinatorer, vi har 14 stycken, så Maria återkommer 
med förslag på en 15:e. 

  
   
§ 72 INFORMATION / PR 
 Rapport 
 Checklista för Text och foto vid arrangemang 

 Anita har gjort en checklista till alla, klubbstyrelsen samt sektionerna,  att använda 
vid sina olika arrangemang för dokumentation till GN och hemsidan. Finns i 
sektionshandboken samt i nyhetsbrevet. Mycket viktigt att följa. 
 
Marknadsföring av rasen 
Viktigt att vi har en kort sammanfattande text om golden och dess apporterande 
egenskaper och att den är enkel att hitta och ta del av.  
 
Beslut: Anita tar fram en text för synpunkter och mailar ut. När texten är klar skickas 
den ut till sektionerna, att t.ex. använda sig av i välkomstbrev till nya medlemmar 
och på våra hemsidor. 
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 Goldenspecial manual 
 Lena har reviderat manualen. Hon har tagit fram ett nytt poängberäkningssystem för 
både jakten och utställningen, samt DP. Detta poängberäkningssystem kommer även 
att användas på Goldenlägret.  

 
 Beslut: Att lägga till en ruta på anmälningsblanketten där medlemsnumret skall 
ifyllas. Att fastställa den nya manualen.  
 
Hantering av nya medlemmar 
Tyvärr förekommer det regelbundet att personer anmäler sig som medlem och blir då 
registrerad och får ett medlemsnummer och faktura. Sedan kommer inte någon 
betalning och ca. 15-talet personer plockas bort varje månad pga. detta förfarande. 
 
Beslut: Att Anita och Cathrin funderar på om det går att ändra rutinerna för att 
undvika detta. 
 
Goldenspecialen 2015 
kommer att äga rum på Kungsbyn andra helgen i augusti. 
Det finns ingen som har anmält intresse av att arrangera GS 2016. 
 
Beslut: Anita skriver information till GN. 
 

 
§ 73 UTBILDNING 
 Rapport 
 Uppdatering av hemsida/sektionshandboken 

Det är många sidor som har gammal information, som Lena Ohlsson undrar om vi 
skall ha kvar. Kan vara bra att det finns som en information om vilken typ av 
utbildningar som finns med hänvisning till arrangören, även dessa vi inte själva är 
arrangörer för. 
 
Beslut: Att låta informationen ligga kvar. Lena skriver i sin spalt i GN. 

 
 Inbjudan till WT-domarutbildning 
 Lena har fått info om att SSRK Östra har en WT-domarutbildning. 
 
 Beslut: Anita lägger ut den på hemsidan. 
 
   
§ 74 SEKTIONERNA 
 Planering Sektionsdagarna 
 Styrelsen börjar planeringen av Sektionsdagarna. 
 
 
§ 75 Goldenfullmäktige 
 Presidium 
 Två ordföranden är tillfrågade, men har ännu ej tackat ja. 
  
 Breeders Crown 
 Styrelsen diskuterar möjliga kandidater.  
 
 Beslut: Att återkomma med förslag till nästa möte 
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 Agria stipendiet 
 Styrelsen diskuterar möjliga kandidater. 
 
 Beslut: Att återkomma med förslag till nästa möte. 
 
  
§ 75 INKOMMANDE SKRIVELSER 
 SSRK- Utställningsprogram 2016 
 SSRK - Protokoll från HS möte 140517 
 SKK - Auktorisationer/exteriördomare 
 SKK - Inbjudan Hundmässan 13-14 dec 2014 
 SSRK - Utställningsprogram 2015-2017 

 SSRK - Remissförslag jaktprovsbestämmelser Retriever 2017, A-prov, B-prov , 
Championat 
SSRK - Remiss - jaktprovsdomare retrieverjaktprov 
SKK - Frågor om utställningsverksamhet till rasklubbar och avdelningar 
SKK - Avelskommittén artikel med sin syn på DNA-tester och tillämpningen av dessa 
i avelsarabetet 
SSRK - Förfrågan om GRK:s historik för publicering i Apportören nr 1/2015 
SSRK - Svar från informationsansvarig angående tryckeritjänster 
Medlem - Brev med Feedback, Förslag och Information 
SKK - Inte tillåtet att röka under tjänstgöring vid utställning 
SKK - Översyn av lista över examinatorer/aspirantdomare 
SKK - Inbjudan till temautbildning RAS och centrala hälsoprogram 
SKK - Auktorisationer - exteriördomare 
SSRK Östra - Inbjudan till WT-domarutbildning 22-23/11 2014 
SSRK - Förfrågan om att kunna godkänna Kjell Svensson som examinator 
GRK Skaraborg/Älvsborg - Motion till Goldenfullmäktige - Bevarande av rasen Golden 
retriever 
GKR Halland - Motion till Goldenfullmäktige - Krav på exteriöra meriter för 
jaktmeriterade avelshund och krav på apporteringsmeriter på exteriörmeriterad 
avelshund 
GKR Halland - Motion till Goldenfullmäktige - Synliggöra avelshundars officiella 
meriter och utbildningar i valphänvisningen 
NM Kommittén - Önskemål om NMaktiviteter 2015 
SLU - Svar på fråga om studier på genetiken bakom hundars vardagsbeteende 
 

   
   
§ 76 UTGÅENDE SKRIVELSER 
 SKK - GRK godkänner Kjell Svensson som examinator på Golden retriever 
 SSRK - Ansökan om officiell utställning 2017 
 SSRK - Mail till informationsansvarig om icke önskade tryckerikontakter 
 SKK - Svar på Framtidsgruppens frågor om vår ras och utställningar 
 SSRK - Motion till SSRK:s fullmäktige 2015 - Working Test som officiell tävlingsform 
 SSRK - Motion till SSRK:s fullmäktige 2015 - Stadgeändring gällande valberedningen 
 SLU - Fråga om det går att få en preliminär rapport som baseras endast på golden 
 SSRK - Förslag på mottagare av Hamiltonplaketten 
 Retrieverklubbarna - Minnesanteckningar från Retrieverklubbsträff den 6/9 2014 
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§ 77 MÖTETS AVSLUTANDE 
 
 Ove tackade för en givande helg och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….    ……………………………………    …………………………………… 
Owe Rindstrand, ordf     Lena Ohlsson, justerare        Annika Sahl Kadar, sekr 
 
 
 
   
 


