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Protokoll styrelsemöte 3-4 maj 2014, Scandic hotell Upplands Väsby 
 
Beslutande: 
Owe Rindstrand 
Anita Ohlson 
Inger Karlsson 
Eva Arnell Ek 
Annika Andersson 
Maria Sjöberg 
Janet Johansson 
 
Suppleanter: 
Lena Ohlsson 
Catrine Möller 
 
Adjungerad: 
Annika Sahl Kadar, sekr  
 
 
§ 18 MÖTETS ÖPPNANDE 
 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

§ 20 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Föreliggande dagordning godkändes med ett tillägg under 
ordförandepunkten: Goldenspecialen 2014. 

§ 21 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 Föregående protokoll godkändes. 

§ 22 ORDFÖRANDE 
 Motion till SSRK 

Styrelsen har ett uppdrag från Fullmäktige, att motionera till SSRK:s 
fullmäktige om att Working Test (C-prov) skall bli stambokfört. 
 
Beslut: Att Eva Arnell Ek och Annika Andersson skriver ett förslag till 
motion till nästa styrelsemöte. 
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Uppdrag från Fullmäktige om avelsrekommendationer 
Styrelsen fick i uppdrag av fullmäktige: Att på 3-5 års sikt arbeta för krav 
på både utställningsmerit och jaktmerit alt. mental-/arbetsbedömning, 
såsom MH, BPH, FB-R. 
Beslutet bygger på att sektionerna, SSRK och SKK tar ett ansvar för 
frågan. 
 
Beslut: Att tillsätta en arbetsgrupp. Annika Andersson kommer med 
förslag på deltagare i arbetsgruppen till nästa möte. 

  
 Funktionärsträffen 

Owe, Eva och Lena var på SSRK:s funktionärsträff.  
Jaktbiten var jättebra. Det är problem med att hitta nya jaktprovsdomare, 
var och en på mötet fick i uppdrag att komma med två namnförslag var. 
Domarna ser det som att B-proven har blivit en tävling, vem är det som 
initierat det? De är måna om att det är en egenskapsbedömning och så 
skall vara. Östra avdelningen har fått väldigt många stora arrangemang 
och det känns tungt för dem. Samarbetet mellan avdelningarna måste 
förbättras, för att dela på bördorna när det gäller stora arrangemang. 
Diskuterades även bl. a. att endast ha krav på ett första pris i ökl för att 
flyttas upp i elit. Särskilda prov skall vara inlagda i SSRK prov tre veckor 
innan och skall vara lätt att arrangera. 
 
Utbildningsgruppen diskuterade provledarutbildningen. Nyhet är att förut 
betalade SSRK för handledaren som hade kursen, men det gör de inte 
längre. Ligger inte på rasklubbarna att anordna sådana utbildningar. Vi 
måste trycka på SSRK om samarbete om detta. Information gavs om 
Studiefrämjandet. Studiefrämjandet bör kontaktas av våra sektioner för 
hjälp på olika sätt vid utbildningsinsatser.  
 
Ordförande/infomöte handlade om medlemsvärvning. Kändes inte som 
det var något nytt för oss på detta möte.  
 
Owe var även med på mötet om Exteriördomarkonferensen 2015. Mycket 
bra info. 

  
Utvärdering sektionsdagarna 
48 utvärderingar kom in. Genomsnittsbedömingen på de olika passen var 
8,3–8,4. Styrelsen upplevde att det var en väldigt positiv anda under hela 
helgen. Vi tar med oss dessa utvärderingar till nästa års sektionsdagar, 

  
Möte retrieverklubbarna 
Camilla B i Flatklubben har tagit initiativ till möte med de olika 
retrieverklubbarna centralt. Vi ställde oss givetvis positiva till initiativet. 
Förslag att ordna ett möte med ett par representanter för var 
retrieverklubb. Camilla B återkommer med kallelse. 
 
Golden Specialen 
Allt arbete flyter på bra. Alla stugor bokade, men Kerstins Udde kan 
ordna fram alternativt boende. 
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Kommittéer 
Styrelsen diskuterar behovet av att ha kommittéer. Kanske det är bättre 
att vid speciella frågor samla kunniga personer just i det ärendet? 

 
Beslut: Att inte längre ha några kommittéer utan endast ha arbetsgrupper 
samt uppdragstagare. Nuvarande kommittéledamöter informeras av 
respektive sammankallande. Anita ändrar organisationsskissen. 
 

 SSRK:s representantskapsmöte 
 Owe kommer att representera klubben på mötet.   

§ 23 EKONOMI 
 Rapport 

Ekonomin är under kontroll. Balansrapport och resultatrapport gås 
igenom. Just nu råder en viss obalans, pga. att det är nu under våren som 
de stora kostnaderna ligger för sektionsdagar och fullmäktige. Inger har 
gjort en placering på delar av banktillgodohavanden, pengar som inte 
direkt används, på fastränteplacering, vilket innebär att man låser del av 
pengarna på tremånadersperiod, som går att förlänga, och får då bra 
mycket bättre ränta på pengarna. 
 
Det aktuella medlemstalet är 4423. 
 
Beslut: Att godkänna den ekonomiska rapporten. 

§ 24 RAS/AVEL 
 RAS 
 Inget speciellt att ta upp just nu. 
  

Rapport från Avelskonferensen SKK 
Janet och Annika var där, men var inte så imponerade över vad 
konferensen gav för vår del. Det som var mest intressant är de projekt 
som clumber spaniel och svensk lapphund håller på med. Clumber fick 
tillstånd för ca. 10 år sedan att para en tik med en jaktcocker. Redan i 
andra generationen kunde de mönstra in två clumbertikar. Man kunde 
även se något förbättrade leder samt mer fartiga hundar. Tycker att de 
kommit en bit på väg. 
Svensk lapphund, där får ingen hane eller tik ha mer än två kullar. De har 
tillstånd att para en tik med två hundar, för att få två linjer i samma 
livmoder!  

 
Population i populationen 
På Avelskonferensen diskuterades även populationer i populationen. 
Labbeklubben har haft kriteriet att jaktlabrador kommer från kennlar, 
som i minst tre generationer har startat på jaktprov. De bedömer att 35 % 
av labradorerna är jaktlabbar och av dessa har 17 % startat på jaktprov. 
Av de andra 65 % labradorerna startade 0,5 % på jaktprov. Det har visat 
sig att det är bättre ledstatus på jaktlabbarna. Behövs det olika index? 
 
Skall vi i vår klubb också utforska området? Kan vi plocka fram 15-20 
uppfödare som föder upp jaktstammade golden. Hur stor är 
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inavelsgraden? Finns det några problem med höfter och armbågar? Skall 
vi göra en liten ovetenskaplig undersökning? 
 
Beslut: Att Annika A och Janet påbörjar en liten undersökning. 

  
Uppdateringar av avelsrekommendationer på webben, i GN 
Kommer att göras inom kort. 

  
Ny blankett för valphänvisningen 

 Annika jobbar vidare med att ta fram en ny blankett. 

§ 25 MENTALITET/FUNKTION 
 Klubbstyrelsens Time Out  

Vi har nu fått förtydliganden samt mer information om FB-R från SSRK.  
En utbildningsplan för vårens utbildningar finns och inbjudningar har 
kommit till två av dessa helger. Det finns även en fastställd ekonomisk 
plan över vad det kommer att kosta att arrangera FB-R. 
 
Beslut: Att upphäva vår Time Out och återuppta samarbetet och att vi 
kommer att lämna förslag på representant till kommittéen för FB-R. 

Brev med synpunkter på GRK:s arbete i FB-R-kommittén 
Styrelsen har personligen till Sverker Haraldsson överlämnat ett brev,  
som inkommit till GRK med synpunkter på vårt arbete i FB-R kommittén, 
för att få ett utlåtande om innehållet är korrekt enligt SSRK:s mening. 
Detta skedde den 22 mars. Vi har ännu ej fått någon respons, trots att vi 
bad om svar innan detta styrelsemöte. 
 
Beslut: Att tillskriva SSRK HS med begäran om respons på det bifogade 
brevet. 
 

 Ersättning till de sektioner som vill skicka folk till FB-R 
 Det finns möjlighet för sektionerna att söka bidrag för utbildningskost-

nader av funktionärer i samband med FB-R. Detta som stöd för sektioner 
med dålig ekonomi. 

 
 Ansökan om bidrag från GRK Medelpad 

Sektionen har kommit in med ansökan om medel för inköp av material till 
FB-R. Styrelsen diskuterar att inte ha principen att bevilja bidrag till 
material. Hänvisar till det ökade sektionsbidraget. 

 
Beslut: Att avslå ansökan. Att inte bevilja bidrag till material till FB-R.  
 
Lena har fått ett brev från GRK Norrbotten, där de vill att klubbstyrelsen 
skall undersöka möjligheten att gå en kortare väg för att bli beskrivare 
inom FB-R. Lena svarar Norrbotten att det är SSRK som har fastställt 
utbildningsgången. Det finns dock något som heter extraordinär 
utbildningsgång, men om det går att tillämpa den avgör inte GRK, utan 
de får ta kontakt med Sverker Haraldsson.  

 
  



Sign …………. …………                                                                Sidan 5 av 8  
 

 Inrapporterade resultat från den gamla FB 
 Styrelsen diskuterar om vi skall lämna över material till Kent Svartberg för 

bearbetning. 
 

Beslut: Att överlämna materialet till Kent Svartberg för bearbetning och 
presentation av resultatet på nästkommande sektionsdagar. 

 
 Forskning hundars beteende 

Janet har haft möte med Terese Rehn, forskare på SLU. De ska påbörja ett 
forskningsprojekt, som handlar om relationen hund-människa. I första-
skedet skall de försöka få fram tillförlitliga mätmetoder, för att mäta olika 
parametrar i relationen hund-människa. Genom genomgång av olika raser 
har förfrågan kommit till Goldenklubben, då klubben tidigare visat stort 
intresse för mentala frågor i rasen och att vi haft gott samarbete i andra 
projekt på SLU. Dessutom har vi många hundar som genomgått MH och 
BPH. Hundägarna kommer bland annat att få fylla i frågeformulär om hur 
de uppfattar sin hund, samt utföra en mer praktisk del, där hunden 
utsätts för två moment från MH/BPH. En förfrågan har inkommit ifall 
Goldenklubben kan tänka sig stötta projektet i form av att informera om 
detta på sin hemsida. I nästa steg kommer de att jämföra olika raser.  
 
Beslut: Att stötta projektet genom att hjälpa till med att informera om 
projektet på vår hemsida och i GN för att få goldenägare att delta. 
 
MH protokoll 
Eftersom det numera endast ges ett exemplar av MH-protokollet till 
ägaren, så behöver man inte skicka in något exemplar till rasklubben. 
Dessutom finns samtliga resultat på SKK:s hunddata. 

§ 26 HÄLSA 
 Rapport 
 Hälsaenkäten kommer att gå ut i höst. 
 
 Janet skall stöta på om ett uppföljningsmöte med SKK:s avelskommitté 

angående HD-röntgen. Statistiken visar idag på 27,5 % HD på hundar 
födda 2013 och som röntgats i år!! 

 
 Nytt om RD/PNP 
 Styrelsen har tidigare diskuterat att när det kommer in en sjuk hund med 

misstänkt RD/PNP, och veterinären inte pushar på om obduktion, och inte 
heller uppfödaren, så finns det säkerligen hundar som har det utan att vi 
får veta det. 
Nu finns en artikel i Svensk Veterinärtidning om att det är central 
registrering på RD/PNP för alla raser. Det finns länk till remissen på SKK:s 
hemsida. Förhoppningsvis gör detta, att vid misstanke om PNP/RD, 
kommer hunden att i större utsträckning undersökas, då även golden. 

  
Svar från Kristina Narfström ang forskning på Bakre Polär Katarakt 
Annika har haft mailkontakt med veterinär Kristina Narfström. Ingen 
svensk veterinär har varit inblandad i forskning om BP Katarakt. Det finns 
redan blod på AHT från tidigare insamlingar, som skulle kunna användas. 
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Det finns idag ingen kunskap om genetiken kring detta. Klubbstyrelsen 
föreslår ett samarbete mellan förslagsvis SLU, AHT och ögonveterinär. 
 
Beslut: Annika kontaktar SLU, med förfrågan om samarbete kring Bakre 
Polär Katarakt. 

§ 27 JAKT 
 KM 

Eva AE och Tomas Persson, provledare, kommer att besöka Villingsberg 
inom kort för att inspektera rutorna till KM. Det kommer att behövas fyra 
skyttar till eliten. Domarna är klara, förutom att vi inte hört något från 
Finland om de kommer med en domare. Owe kollar om det blivit fel 
någonstans i kommunikationen. Eva Skagert tar hand om resultaten. 
Boende för domare och provledning är klart. 

§ 28 EXTERIÖR 
 Open Show domare, lista, kriterier, krav mm 

 På sektionsdagarna diskuterades vilka krav som skall gälla. Maria har 
tagit fram förslag till förändringar.  
Krav för att vara Open Show domare: 
• Genomfört exteriörkurs I, II och III. 
• Genomfört minst två ringsekreterartjänstgöringar vid Open Show,  

en skrivande och en ropande, alternativt utbildad officiell 
ringsekreterare. 

• Genomfört två elevtjänstgöringar hos två olika domare med minst 
fem års erfarenhet av att döma Open Show. 

• Medlemskap i Golden retrieverklubben. 
• Att vara svensk uppfödare men ej officiell domare. 
• Deltagande på Open Show domarkonferensen vart 5 år, anordnad av 

Golden retrieverklubben. 
• Dömt regelbundet – minst 1ggr/3 år – under förutsättning att man 

fått förfrågan. Får ej döma mer än två ggr/år och helst då inte 
samma kön. 

 
Beslut: Maria tar kontakt med de som inte har dömt på 5 år om orsaken 
till detta och om intresse finns att kvarstå på listan. Om de vill stå kvar 
måste de vara med på någon av höstens Open Show domarkonferenser 

  
 Open Show domarkonferenser 

 Maria har tittat på att ha en konferensdag i Sundsvall och en i Jönköping i 
oktober. Klubben står för kostnaderna för instruktörer/domare.  

 
Beslut: Att subventionera kursavgifterna så att priset blir 400 kr/ 
deltagare. Maria skickar inbjudan till berörda. 

 
 Enkät inför Exteriördomarkonferens 

Maria kommer att skicka ut enkäten igen till berörda, då det verkar ha 
blivit något strul med förra enkäten, så att många inte har fått den. 

  
  



Sign …………. …………                                                                Sidan 7 av 8  
 

 Club Show 2014 
 Allt under kontroll. Dock väldigt få anmälningar så här långt. 
Anmälningstiden går ut på måndag. Det kommer att arrangeras 
spökvandringar av slottsfogden, då det är ett spökslott. Kommer att 
finnas servering. 
 
Beslut: Att Annika Andersson kommer att vara styrelsens representant på 
plats. 

  
 Skall vi ha Noviceklass på utställningar? 
  
 Beslut: Att bordlägga frågan till nästa möte 
  
 Administration av rosetter 
 Frågan kring administration diskuterades. 
 

 Beslut: Att Maria tar fram offerter från flera företag som tillverkar 
rosetter. Hon ska även se till möjligheten för sektionerna att beställa 
direkt från leverantör. 
 
SKK:s Exteriördomarkonferens september 2015 
Det kommer att behövas sex hundar av utmärkt kvalitet till denna. Agneta 
Cardell kommer att vara med och presentera vår ras med en power point 
presentation. Vi kommer även att få en inbjudan till 
exteriördomarkonferens för spaniel nu i september, dit Maria kommer att 
åka för att se hur denna går till.  
 
Inkommande ansökan om utökat rasregister 
 
Beslut: Att godkänna Therese Johanssons ansökan om utökat rasregister 
efter inkommen komplettering. 

§ 29 INFORMATION / PR 
 Rapport 
 Stamtavlebok 2015 

Frågan diskuterades huruvida vi ska ha en stamtavlebok eller inte. Vi 
måste i sådant fall tillsätta en arbetsgrupp, som kan arbeta vidare med 
detta. Maria skickar ut en intresseförfrågan till några uppfödare.  
 
Beslut: Om underlag finns tillsätter Maria en arbetsgrupp. 

 
 Klubbshop 

Många små beställningar kommer in till klubbshopen. Det är mycket 
arbete för lite inkomster. Vi får se det som en medlemsservice.  
 
Almanacka 
Det negativa med almanackorna är att de fort blir inaktuella. Förra året 
hade vi musmatta som presentartikel.  
 
Beslut: Anita kollar upp olika alternativ till årets present/gåva. 
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§ 30 UTBILDNING 
 Rapport Goldenlägret 

 Lägret blev fullt redan efter fyra dagar. Styrelsen diskuterar möjligheten 
att utöka lägret med ytterligare en instruktör för att få med ytterligare sju 
deltagare. Synpunkter framfördes att det känns för stort med hela 42 
deltagare. 
 
Beslut: Att de reserver som inte kommer med i år får förtur till nästa års 
läger. 
 
Manualer 
Manualerna till Club Show, Open Show, Exteriör I, II och III har reviderats. 

§ 31 SEKTIONERNA 
 Rapporter från kontaktpersonerna för sektionerna.   

§ 32 INKOMMANDE SKRIVELSER 
 SSRK - Inbjudan till utbildning av Testledare FB-R i Örnsköldsvik 
 SKK - Förfrågan om att delta i SKK:s 125 års firande 
 SKK - Auktoriserade exteriördomare 
 SSRK - Protokollsutdrag från HS möte 15-16 februari, §7, 61, 64, 65, 73 

och 74 
 SSRK - Förfrågan om utökat rasregister Therese Johansson 

 Medlem - Undran om den låga svarsfrekvensen på enkäten till Open Show 
domare kan bero på att den inte gått ut till alla  
GRK Norrbotten – Brev med fråga om utbildningsgången vid FB-R 

§ 33 UTGÅENDE SKRIVELSER 
 SSRK - Tillstyrkan av ansökan från Therese Johansson att döma golden 
retriever 

 Sektionerna - Nya regler för Poängkampen 
 Donatorer - Brev utsänt till alla som skänkt vandringpriser till Club Show 

 SSRK - Information om att vi arrangerar Goldenläger med jaktliga 
aktiviteter under "hundförbudtiden" 

§ 34 MÖTETS AVSLUTANDE 
 Owe tackade alla för ett gott utfört arbete under helgen och förklarade 

mötet avslutat. 
 
 
 

_________________ _________________ _________________ 
Owe Rindstrand Lena Ohlsson Annika Sahl Kadar 

 Ordförande Justerare Sekreterare 


