Protokoll styrelsemöte 16-17 augusti 2014, Scandic hotell Upplands Väsby
Beslutande:

Owe Rindstrand
Anita Ohlson

Inger Karlsson

Annika Andersson
Janet Johansson
Cathrine Möller
Lena Ohlsson

Anmält förhinder:
Eva Arnell Ek

Maria Sjöberg
Adjungerad:

Annika Sahl Kadar, sekr

§ 35

MÖTETS ÖPPNANDE

§ 36

VAL AV JUSTERARE

§ 37

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§ 38

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

§ 39

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Anita Ohlson.

Med ett par tillägg godkändes dagordningen.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

ORDFÖRANDE

Motioner till SSRK:s fullmäktige

Styrelsen diskuterar några förslag till motioner till SSRK:s fullmäktige.

Möte retrieverklubbar

Flatklubben har tagit initiativ till träff mellan alla retrieverklubbarna.

Mötet kommer att äga rum den 6 september. Styrelsen diskuterar vilka
frågor som känns angeläget att ta upp.

Beslut: Owe och Anita kommer att åka.

Sign ………….

…………
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Sponsringsförslag

Ett företag som säljer hundtillbehör och hundfoder via Internet vill bli vår
huvudsponsor för hundtillbehör. De har genom att sponsra ett

arrangemang på ett mycket generöst sätt visat ett seriöst intresse för att

satsa på vår klubb. Styrelsen diskuterar framtida samarbete och avvaktar
ett förslag till avtal från företaget. Både Owe och Lena har varit i kontakt

med företaget.

Beslut: Lena tillskriver dem och informerar dem att styrelsen är
intresserad av att skriva ett avtal för 2015.

Brev med synpunkter på GRK:s arbete i FB-R kommittén

Klubbstyrelsen har tillskrivit SSRK:s HS och har fått svar därifrån och
lägger därmed ärendet till handlingarna.

Hamiltonplaketten

Styrelsen diskuterar att föreslå en kandidat.
Beslut: Styrelsen kommer att skicka in förslag på kandidat. Owe skriver
motivering och skickar till SSRK.

Aktuellt medlemsantal är 4457 st. Registreringsstatistiken visar på ca
1400 valpar hittills i år.

Klubbens arrangemang 2015

Beslut: Att genomföra Goldenlägret 1-5 juli, KM 18-19 juli, GS 7-9
augusti.
§ 40

EKONOMI

Rapport

Inger ger en ekonomisk redovisning. Balans- och resultatrapporter delas

ut. Inger har gjort en uppföljning för de aktiviteter som hittills genomförts.

Vi följer budgeten bra. 300.000 kr finns i nuläget på sparkonton med bättre
ränta. Det ekonomiska läget är med andra ord mycket stabilt.
§ 41

RAS/AVEL

RAS
Undersökning Population i populationen

Styrelsen har ställt sig frågan om man kan se några olikheter vad gäller
HD/ED i våra jaktliga linjer. Svårighet att se vilka man skall kalla för

jaktstam. Annika A. har slumpmässigt plockat ut sex kennlar som i

huvudsak bara avlat på rent jaktliga linjer och då sett på avlästa resultat
på c:a 1000 hundar. Hon kan inte se något avvikande vad gäller HD/ED

snittet för dessa utvalda kennlar. Det ligger strax under snittet för hela

populationen. Detta är ett bra underlag vid diskussioner med SKK när det
gäller om population i populationen är viktig att ta hänsyn till i RAS.

Beslut: Janet kollar inavelsgraden på dessa kennlar, högsta, lägsta och
medel för att se om något sticker ut.
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Nya valphänvisningsregler

Annika, Anita och Ingela Påsse van Reis har tagit fram nya blanketter för

valphänvisningen. Dessa skall användas från halvårsskiftet. Tyvärr har det
varit svårt att nå fram till uppfödarna att de måste meddela antalet födda
valpar i tid. Det medför att valpkullen tas bort och att om man vill få

tillbaka kullen i hänvisningen måste man betala en viss avgift.

Kommitté kring avelsrekommendationer i framtiden

Styrelsen diskuterar hur vi skall arbeta vidare med uppdraget framtida
avelsrekommendationer, rapport lämnas på fullmäktige.

Uppfödarkonferens 2016
Beslut: Till nästa möte kommer Annika A ha förslag på arbetsgrupp för
konferensen, samt föreläsare mm.

Möte med SKK:s Avelskommitté

Styrelsen konstaterar att det är dags att kontakta SKK för nytt möte

angående bl a avläsningssystemet. Vi tar med statistiken på HD som gått

upp med 2% till 29% C-E sedan förra styrelsemötet, vilket är mycket högt.
Beslut: Annika A kontaktar SKK för inbokning av möte. Annika, Owe och
Janet deltar.

Ögonsjukdomar

Annika skall ta kontakt med SLU för att prata om forskningen kring Bakre
Polär Katarakt.
§ 42

MENTALITET/FUNKTION

RAS

Vi kommer troligen inte att nå målen i RAS i år. Både BPH och MH är dyrt,
ca 600-850 kr/hund. Kan det vara priset som hindrar?

MH - endast en sektion har anmält att de har genomfört MH

43 hundar har blivit beskrivna hittills i år. Det visar att många hundar
beskrivs av andra arrangörer, t.ex. Brukshundklubben.

SLU Undersökningen relation hund – människa, hur har det gått?

Undersökningen kör igång i augusti på ett flertal ställen i landet. Ett 80tal hundar är anmälda. Styrelsen tycker det är jättebra att så många har
läst GN och anmält sig.

FB-R

Maria Sjöberg ingår nu i KFM. Kommande FB-R finns på SSRK:s sida. Borde
finnas länk från vår sida till den.

Styrelsen diskuterar problemet att utbilda funktionärer. För att bli

beskrivare måste man först vara testledare, och då måste man testa ca 20

hundar per år, vilket inte är så enkelt att få till. Viktigt att de grupper som
nu är igång får beskriva så många hundar som möjligt.
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Beslut: Att i nyhetsbrevet be de sektioner som arrangerar en FB-R att

maila Lena så vi kan puffa för den på hemsidan. Anita lägger upp en länk
till SSRK:s sida med kommande FB-R.
§ 43

HÄLSA

RAS

Golden hamnar på HD 29 % och ED 17 % på samtliga hundar avlästa 14

juni. Sex hundar med ED grad 3, 276 resultat, fyra med E på HD av dessa.
Redigering av hälsaenkäten pågår.

§ 44

JAKT

RAS

NM - KM

Mycket välarrangerade båda två! Vi har fått många tack utifrån.

Det var ett rekordstort antal deltagare på KM, 135 anmälningar.

AGRIA fanns på plats både lördag och söndag.

KM kommer att gå plus i förhållande till budget.

WT rosetter

Idag använder vi jaktprovsrosetter till WT, vilket inte är helt lyckat.

Beslut: Att ta fram brun/gula rosetter till WT
§ 45

EXTERIÖR

RAS

Rapport

Open Show 2014 löper på bra. I Västerbotten och Norrbotten ställde

man in pga. för få anmälningar. Göteborg/Bohuslän har fått så många

anmälningar att de måste ta in en domare till. Vi behöver påminna om

att sektionerna skall skicka in katalogerna till klubbstyrelsens exteriöransvarige.

Open Show 2015

Program och datum är klart, men alla sektioner har ännu inte kommit in
med rapporter om domare sagt ja till nästa år. En sektion har ännu inte

ansökt om någon Open Show 2015. Programmet skall vara med i GN nr 4
2014.

Open Show domarkonferensen 2014

Äger rum i Sundsvall den 4 oktober och i Jönköping 18 oktober. Lokaler
är bokade. Sista anmälan för domarna var 1 augusti. En är anmäld till
Sundsvall och 4 eventuellt 5 till Jönköping.

Beslut: Att Maria skickar en påminnelse i veckan med kort svarsdatum.
Owe och Annika kollar av intresset i södra Sverige.
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Exteriördomarkonferens 2015

Maria har påbörjat arbetet med nästa års konferens.

SSRK:s Spanielkonferens

Maria har inte hört något om sin eventuella medverkan.
Beslut: Att skicka ett mail till Lena Rollmar med cc till Maria Sjöberg,

Katarina Rahmberg och Camilla Boquist, med fråga om Maria skall vara
med på Spanielkonferensen och om boendet är ordnat?

Club Show 2017

Det har inte inkommit någon ansökan för 2017. Förhoppningsvis kommer
det någon ansökan utifrån påminnelsen som Maria har skickat ut. Om

några ansökningar kommer in kommer styrelsen få ut förslagen på mail
och göra en omröstning via telefon eller per mail.

Rosetthantering till våra arrangemang

På sektionsdagarna hade vi ett grupparbete om vad sektionerna tyckte om
rosetthanteringen. Sektionerna är öppna för nya förslag.

Maria har tagit in offerter från de största leverantörerna i Sverige. Maria

föreslår att leverantören skickar direkt till sektionerna, så slipper vi hålla

ett lager. Någon måste dock vara rosettansvarig, som sammanställer och
gör beställningen, samt kan göra kompletteringar. Styrelsen diskuterar

behovet av att sektionerna skall kunna beställa efterhand, så de slipper
ligga ute med pengar och hantera lager.

Beslut: Att beställa rosetter från Monomak AB enligt inkommen offert.

Maria gör en samlad beställning för sektionernas behov, samt till KM, CS
och GS. Leverans direkt till respektive sektion. Fakturan till

klubbstyrelsen, som sedan skickar faktura till respektive sektion i
samband med deras Open Show.

Vandringspriser Club Show

Anita har mailat Ingrid Grundström att hon skall skicka de vandringspriser
till Club Show som inte har återlämnats till givaren, till Maria Sjöberg. Om
det finns några pärmar kvar skall de sättas in i arkivet i januari 2015.
§ 46

INFORMATION / PR

Spalterna i GN

Spalterna kommer att få rubriker som hänger samman med texten, så att

läsarna blir lite mer nyfikna på innehållet.

Text o bilder från våra arrangemang

Vi måste bli bättre på att dokumentera från våra egna arrangemang, både
text och bild.

Beslut: Annika A och Anita skriver en manual för hur/vilka foton som skall
tas, vad man skall tänka på för bästa resultat.
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Julgåva

Anita har tagit fram offert på julgåva.
Beslut: Att beställa 500 styck.

Stamtavlebok 2015

Klubbstyrelsen har undersökt hur stort intresse det finns för att klubben

ska producera en stamtavlebok 2015 genom att skicka ut en förfrågan till

några slumpvis utvalda uppfödare. Styrelsen uppfattar intresset som svagt
utifrån de inkomna svaren.

Beslut: Att inte just nu gå vidare med att planera för en ny stamtavlebok
för 2015.
§ 47

UTBILDNING

Rapport från Goldenlägret

Genomfördes i år på Kvinnerstaskolan. Som vanligt ett mycket uppskattat

arrangemang. 35 ekipage och 5 instruktörer deltog. Arrangemanget följer
budget.

Rapport från Golden Specialen

Trots det långa avståndet blev det ett mycket välbesökt och uppskattat

arrangemang, 113 hundar startade på WT och 130 hundar ställdes ut. det
var första gången GS anordnades i Norrland. Det blev ett mycket väl
genomfört arrangemang med idel glada "amatörer" som arrangörer.

Revidering av GS-manualen

Manualen behöver revideras, då det finns en del otydligheter och en del
missar.

Beslut: Lena, Cathrin och Annika SK gör en revidering av manualen.

Alternativt Goldenläger i Halland 2015

GRK Halland har hört av sig och undrar om det är ok att de arrangerar ett
Goldenläger 2015.

Beslut: Det är fritt fram för sektionen att arrangera ett eget läger, under

förutsättning att det klart framgår att det inte är klubbstyrelsen som har
ansvar för det, och att det inte är på samma datum som klubbstyrelsens
läger.

Nytt namn på Uppfödarutbildningen

Under sektionsdagarna fick deltagarna komma med förslag på nytt namn
på Uppfödarutbildningen. Då klubben gärna ser att även "vanliga"

hundägare, dvs. inte bara de som tänker sig bli uppfödare, också går

utbildningen för att lära mer om vår ras, bör det vara ett mer anpassat
namn.

Beslut: Att ändra namn till GRK:s Rasutbildning.
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§ 48

SEKTIONERNA

§ 49

INKOMMANDE SKRIVELSER

Planering av sektionsdagarna på nästa möte.

SKK - Enkät om hundutställning

Helena Eken Asp - Genetiska analyser av vardagsbeteende

SKK - Uppdaterat material till Handbok för utställningsansvariga
SKK - Hamiltonplaketten 2015

SKK – SKK:s Förtjänsttecken 2015

GKR Göteborg/Bohuslän - Meddelar att de ej mäktar med GS 2016-17
som de tidigare tänkt.

SKK - Kontroll av medlemskap från SKK:s jurist

SJK Norge - Inbjudan till Norges första A-prov för retriever

SSRK - Inbjudan till Diplomeringskurs för instruktörer

SSRK - Svar på skrivelse från GRK
SKK - Disciplinnämndsbeslut

SKK - Dispensförfrågan om att använda tik över sju år för första
valpkullen

SKK - Medlemsförfrågan från SKK:s jurist

SKK - Auktorisation för Helen Björkman exteriördomare

Flatcoated retrieverklubben - Inbjudan till retrieverklubbsträff

§ 50

UTGÅENDE SKRIVELSER

Brev till SSRK angående inkommit brev till GRK från medlem med kritik om

vårt deltagande i SSRK:s KFM

Brev till SSRK om att GRK:s klubbstyrelse upphävt sin time-out avseende

engagemang i FB-R

Svar på dispensförfrågan från SKK om avel på tik över sju år som inte
tidigare haft valpar.

Inbjudan till Open Showdomare om konferens hösten 2014

§ 51

MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande tackade för en konstruktiv helg och förklarade mötet avslutat.

___________________

__________________

____________________

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Owe Rindstrand

Sign ………….

…………

Anita Ohlson

Annika Sahl Kadar
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