Protokoll fört vid styrelsemöte 8-10 januari 2016, Scandic hotell Upplands Väsby
Beslutande:
Anita Ohlson
Inger Karlsson
Annika Andersson
Lena Ohlsson
Susanna Johansson
Janet Johansson
Catrine Möller
Suppleant:
Kristina Nieminen

Anmält förhinder:
Maria Sjöberg

Adjungerad:
Annika Sahl Kadar, sekreterare
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§ 85
§ 86
§ 87
§ 88

§ 89

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
VAL AV PROTOKOLLFÖRARE
Annika Sahl Kadar valdes att skriva mötets protokoll.

VAL AV JUSTERARE
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Lena Ohlsson.
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen godkändes med ett par tillägg.

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll från 14-15 november 2015, samt från telefonmöte 6 december godkändes och
lades till handlingarna.

ORDFÖRANDE
AU-beslut
Det avtalsförslag som presenterats har justerats utifrån inkomna synpunkter och därefter
har AU beslutat att underteckna protokollet.

Beslut: Att godkänna AU:s beslut att underteckna ett samarbetsavtal med Royal
Canin för 2016-2017.
Sign ………….

…………
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Registreringsstatistik
Det registrerades 1956 golden under 2015. En liten ökning med 59 hundar jämfört med
2014.
Utmärkelser
Goldentrofé hane
C.I.E. SE U(U)CH NO UCH NV-11 Thornywait Gift to Floprym, Annette Strand.

Goldentrofé tikar
C.I.E. DK CH(U) FI V-12 NO UCH SE U(U)CH Dewmist Rainfall, Henric Fryckstrand.
Uppfödartrofén
Henric Fryckstrand, kennel Dewmist.

Stenbury Trophy
DK UCH NO UCH SE U(U)CH SE V-14 Dewmist Sympatico, Henric Fryckstrand.
Iron Coin
Henric Fryckstrand, kennel Dewmist.
Ungdomsstipendiet
Ingen ansökan har inkommit.

Breeders Crown
Styrelsen diskuterar tänkbara kandidater.

Beslut: Att tilldela Ingela Påsse van Reis utmärkelsen Breeders Crown.

Agriastipendiet
Styrelsen diskuterar tänkbara kandidater.

Beslut: Att tilldela ”The Scorpions” - Tony Lyvén, AnneCharlotte Bengtsson och Lisa
Falck årets Agriastipendium.
Styrelsen diskuterar de olika utmärkelserna som delas ut varje år och dess utformning.

Beslut: Att under 2016 se över de nuvarande utmärkelser och anpassa dem till att i
högre utsträckning gynna målsättningarna i RAS.
Verksamhetsberättelse 2015
Styrelsen går igenom verksamhetsberättelsen och gör vissa justeringar.

Beslut: Att godkänna verksamhetsberättelsen för 2015 och att förelägga den för
Goldenfullmäktige 2016.
Verksamhetsplan 2016
Styrelsen går igenom verksamhetsplanen och gör visa justeringar.

Beslut: Att godkänna verksamhetsplanen för 2016 och att förelägga den för
Goldenfullmäktige 2016.

Sign ………….

…………
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§ 90

EKONOMI
Rapport
Kassören går igenom bokslut och balansräkning. Klubbens ekonomi är mycket god. Årets
ekonomiska resultat visar på ett relativt stort överskott jämfört med budget, ca 103 tkr
plus.
Ett planerat överskott var de ca 25 tkr som avsattes för Goldenkonferensen 2016.
En summa på 50 tkr avsattes för utbildning av funktionärer inom FB-R och kunde sökas
av våra sektioner. Det har dock varit dåligt med utbildningstillfällen under 2015, så
endast en liten del har betalats ut. Möjligheten till bidrag kommer att finnas även under
2016.
Exteriördomarkonferensen under hösten blev inte så kostsam för klubben som beräknat.

Budget 2016
Styrelsen diskuterar förslaget till budget 2016.

Beslut: Att godkänna förslag till budget för 2016 och förelägga den för
Goldenfullmäktige 2016.

§ 91

RAS/AVEL
Valphänvisning 2015
Under 2015 förmedlades 94 kullar och 16 omplaceringshundar.

Goldenkonferens 2016
En annons om konferensen kommer att publiceras i Golden Nytt. Klubben kommer att
subventionera deltagaravgiften för att så många som möjligt ska kunna vara med.
Beslut: Att fastställa deltagaravgiften till 1.500 kr per person.

Valphänvisare
Styrelsen diskuterade systemet med valphänvisare och konstaterar konceptet är
otidsenligt. Presumtiva valpköpare använder sig idag nästan uteslutande av Internet för
att inhämta information.

Beslut: Att klubben inte längre ska ha valphänvisare, utan endast använda sig av
valplistan på hemsidan. Annika informerar berörda och tackar för utfört arbete.
§ 92

MENTALITET/FUNKTION
Rapport
Lena har försökt hitta lämpliga personer att rekryteras till FB-R utbildning. Dalarna,
Småland och Östergötland saknar helt beskrivarteam.

Beslut: Att Kristina Nieminen gör ett utskick till samtliga sektioner för att se om de
kan komma med några förslag.
Information från FB-R kommittén
SSRK har ombildat FB-R kommittén och rasklubbarna har inte längre representanter i
kommittén. Man har i stället ett nytt system, där rasklubbarna har kontaktpersoner som
tar emot aktuell information från kommittén. Lena Ohlsson är GRK:s kontaktperson.

Projekt att beskriva hundrasers mentala egenskaper och beteende.
GRK är en av de rasklubbar som har blivit inbjudna att delta i projektet, som syftar till att
ta fram ett sätt att beskriva olika hundrasers mentalitet och beteende.

Beslut: Att Lena Ohlsson representerar GRK i projektet.
Sign ………….

…………
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Noterat från protokoll 5/2015 från Kommittén för hundars mentalitet inom SKK:
”För kännedom förelåg kopia på Golden Retrieverklubbens presentation av BPH.
KHM tackade för klubbens föredömliga presentation.”
§ 93

HÄLSA
Rapport
Janet har sammanställt enkätsvaren som inkommit från vår hälsoenkät. Materialet
baserar sig på 223 enkätsvar för slumpmässigt utvalda hundar födda 2008 och 2011.
Janet kommer att redovisa resultatet på årets sektionsdagar samt i Golden Nytt.

§ 94

JAKT
Rapport
Susanna har gått igenom och reviderat den jaktprovsmanual som finns i
sektionshandboken. Styrelsen diskuterar texten och gör ytterligare justeringar. Styrelsen
konstaterar att det finns många sidor i sektionshandboken som behöver uppdateras.
Beslut: Susanna gör en slutrevidering och döper om dokumentet ”jaktprovstips”

KM 2016
Kommer att äga rum på Villingsberg 23-24 juli 2016. Två domare är klara, Leif
Gustavsson och Sune Nilsson. Susanna fortsätter att söka en tredje domare samt en
provledare.

Ansökan om KM 2017
Ansökan skall vara inne våren 2017. Susanna kollar upp datum med SSRK. I år är sista
året vi kommer att kunna vara på Villingsberg, så ny plats behöver hittas för 2017.
Beslut: Att diskutera KM 2017 på sektionsdagarna.

§ 95

Nordiskt Mästerskap 2016
Går i Messilä i Finland den 13 augusti 2016. Uttagningen blir i maj på Tullgarn.

EXTERIÖR
Ansökningar preparandkurs blivande exteriördomare
Två ansökningar har inkommit. Ingen av dessa uppfyller de kriterier GRK beslutat om.

Beslut: Att inte tillstyrka ansökningarna med de underlag som skickats in. GRK vill
ha kompletterande dokumentation för att kunna tillstyrka ansökningarna.
Exteriörkurs steg III
Kjell Svensson har tackat ja till att genomföra en kurs den 10-11 september 2016.
§ 96

GOLDENSPECIALEN
Goldenspecialen 2016
Styrelsen tvingas tyvärr konstatera att problemet med att hitta en arrangör för
Goldenspecialen 2016 inte har kunnat lösas. Även om det glädjande nog finns medlemmar
och sektioner som vill hjälp till med vissa delar, så måste en arrangör med huvudansvar
för administration, ekonomi och logistik finnas för att ett arrangemang av denna storlek
ska kunna fungera.
Sign ………….

…………
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Beslut: Att under dessa förutsättningar inte arrangera någon Goldenspecial 2016.
Beslutet kan upphävas om omständigheterna ändras.
§ 97

INFORMATION / PR
Medlemsservice
Vid årsskiftet hade Goldenklubben 3.809 fullbetalande medlemmar, 302
familjemedlemmar, 101 utlandsmedlemmar samt 8 hedersmedlemmar.

Totalt har 69 uppfödare skänkt medlemskap till 483 valpköpare under 2015.
Stamtavlebok 2015
Det har börjat komma in annonser. Manusstopp är 31 januari.

Facebooksida
Catrin har hittat en sida på FB som heter Golden retriverklubben Sverige. Anita har
kontaktat dem och bett dem byta namn, utan resultat.
Beslut: Att anmäla sidan till Facebook.
Goldenfilmen
Lagret med filmer börjar ta slut.

Beslut: Anita kontaktar Royal Canin och Agria om pris för nykopiering.

§ 98

UTBILDNING
Rapport
Lena rapporterar om olika inbjudningar till utbildningar som kommit in från bl a SKK,
SSRK.

Goldenlägret 2016
Planeringen är i full gång. Plats blir Kvinnerstaskolan, 6-10 juli 2016. Det blir fem
instruktörer med 35 deltagare.
§ 99

SEKTIONERNA
Poängkampen 2015
Sju sektioner har skickat in ansökan till Poängkampen. Vinnare är Medelpad/Hälsingland
med 100 poäng. På andra plats kom Göteborg/Bohuslän med 85 poäng och på tredje plats
kom Uppland med 70 poäng. Vinnaren får 10.000 kr, tvåan får 3.000 kr och trean får 2.000
kr. Klubbstyrelsen tackar för ett bra jobb med att skapa aktiviteter under 2015 som
hjälper oss att nå målsättningarna i RAS.
Sektionsdagar 2016
Styrelsen diskuterar förslag till program för sektionsdagarna. Tyngdpunkten kommer att
ligga på mentalitet.
Beslut: Att fastställa programmet för sektionsdagarna.

Erbjudande från Hundpoolen
På Hundpoolen kan man gå in och skapa hemsidor. Klubben har fått erbjudande på 20 %
rabatt.
Sign ………….

…………
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Beslut: Kristina informerar sektionerna.
§ 100

GOLDENFULLMÄKTIGE
Presidium
Valberedningen har inkommit med förslag på ordförande, Anso Pettersson.
Motioner
Motion 1 från GRK Skåne/Blekinge – Ändring av valpförmedlingsreglerna.

Beslut: Att yrka avslag på motionen, då den är felformulerad. Styrelsen skriver i
stället en proposition i motionens anda, för fullmäktige att ta ställning till.
Motion 2 från GRK Skåne/Blekinge – Open Show domare.
Beslut: Att yrka avslag på motionen.
§ 101

BEVAKNINGSLISTAN
Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

§ 102

INKOMMANDE SKRIVELSER
15/11: Gudrun Brunnström – presentation inför preparandkurs för blivande exteriördomare maj 2016
17/11: SE/DK/NO NM-kommittéer - Synpunkter på datum för Nordic Championship WT
2016
19/11: Geir Ove Andersen - Presentation inför preparandkurs för blivande
exteriördomare maj 2016
26/11: SKK - Inbjudan till handledarutbildning för SKKs nya uppfödarutbildning (den
fysiska i studiecirkelform)
26/11: SSRK - Protokollsutdrag från HS möte 21-22 november 2015 + Inbjudan
instruktörsutbildning diplomering april 2016 + Domarauktorisation + Ansökningar till
preparandkurs 2016 för blivande Exteriördomare
26/11: FI-kommittén - Datum Nordic Championship WT 2016 fastställd till 13-14/8 2016
30/11: SSRK - Rasklubbens protokoll för arkivering
1/12: GRK Västmanland - Meddelande om GS 2016
7/12: SSRK - Nyheter från SKKs utställningskommitté dec 2015
11/12: SSRK/SKK – SKK:s nya uppfödarutbildning
11/12: SSRK/SKK - Inbjudan – distansutbildning i föreningsteknik för ordförande och vice
ordförande
17/12: SSRK/FB-RK - Information FB-R
22/12: SSRK – SKK:s jakthundspolicy vid hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och
jakt
30/12: SSRK - Medlemsstatistik per 2015-12-31
8/11: GRK Uppland – Angående Goldenspecialen 2016

§ 103

UTGÅENDE SKRIVELSER
15/11: SSRK – Svar på ansökan om utökat rasregister
16/11: SSRK – Svar ang. Lisa Falcks ansökan om att påbörja sin jaktprovsdomarutbildning
17/11: GRK Skåne/Blekingesektionen – Förslag ang reglerna i Novice
7/12: Samtliga GRK-sektioner - Viktig information angående Goldenspecialen 2016
31/12: SSRK – Medlemsstatistik 2015
9/1: GRK Uppland – Svar angående brev om Goldenspecialen 2016
Sign ………….

…………
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§ 104

MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande tackar för gott arbete under helgen och förklarar mötet avslutat.
…………………………
Anita Ohlson
Ordförande

Sign ………….

…………

………………………..
Lena Ohlsson
Justerare

……………………………
Annika Sahl Kadar
Sekreterare
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