Protokoll fört vid styrelsemöte 9-11 januari 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby
Beslutande

Owe Rindstrand
Anita Ohlson

Inger Karlsson
Eva Arnell Ek

Janet Johansson
Maria Sjöberg
Lena Ohlsson
Suppleant

Cathrin Möller
Anmält förhinder

Annika Andersson
Adjungerad

Annika Sahl Kadar, sekreterare
§ 78

MÖTETS ÖPPNANDE

§ 79

VAL AV JUSTERARE

§ 80

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§ 81

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

§ 82

ORDFÖRANDE

Owe hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Maria Sjöberg.

Efter några tillägg godkändes dagordningen.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Verksamhetsberättelse

Styrelsen går igenom 2014 års verksamhetsberättelse. Efter en del redigeringar
godkände styrelsen verksamhetsberättelsen.

Beslut: Att godkänna 2014 års verksamhetsberättelse att presentera på årets
Goldenfullmäktige.

Verksamhetsplan

Styrelsen diskuterar den föreslagna verksamhetsplanen. Efter en del redigeringar
godkände styrelsen verksamhetsplan för 2015.

Beslut: Att godkänna verksamhetsplanen för 2015 att lägga fram för fastställande av
Goldenfullmäktige.
Sign ………….

…………
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Motioner

Styrelsen har fått in två motioner till Goldenfullmäktige, båda från GRK Halland.
1.

Att se över möjligheten att båda föräldradjuren ska ha dubbelmeritering för att få

2.

Synliggöra avelshundars alla officiella meriter och utbildningar i valphänvisningar.

vara med i valphänvisningen.

Beslut: Att anse motion 1 som besvarad och att avslå motion 2.

Propositioner

Styrelsen har inga propositioner till Goldenfullmäktige i år.

Hedersmedlem

Styrelsen har inget förslag till Hedersmedlem i år.

Utmärkelser

Goldentrofé Hane: Nous´s Dream Be My Shadow – Bengt Rödseth

Goldentrofé Tik: Peruddens Jaktliga Freja – Kati Sandberg
Uppfödartrofén: Kennel Doubleuse – Gunilla Wedeen

Stenbury Trophy: Ralun Versace – Henric Fryckstrand
Iron Coin: Kennel Dewmist – Henric Fryckstrand

Beslut: Att tilldela Ungdomsstipendiet till Julia Grant.

Att föreslå Agria att tilldela Agriastipendiet till Gun Eriksson, Stockholm.
Att tilldela Breeders Crown till Eva Carlin.

Sponsring

Owe har haft kontakt med en sponsor igen, de vill inte skriva avtal över längre tid, men

är intresserade av att sponsra specifika arrangemang.

Beslut: Att fokusera sponsringen till KM och Goldenlägret och informerar sektionerna
om möjligheten, gäller ej foder. Att erbjuda företaget små reklamutrymmen på
inbjudningar etc i utbyte.

Möten 2015

Beslut: 9-10 maj, 15-16 augusti, 14-15 november, 8-10 januari, Sektionsdagar 16-18

mars och Goldenfullmäktige 19-20 mars

Bevakningslista

Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

§ 83

EKONOMI

Bokslut

Styrelsen går igenom balansrapport, resultatrapport och bokslut.

SSRK:s rasklubbsavgift ligger inte rätt periodiserad. Då klubbens ekonomi är god i år, så
har Inger bokat upp den utgiften, 45 000 kr, så att 2014 års avgift är bokförd 2014.
Bokslutet visar på ett plus för 2014 om 36 803 kr.
Beslut: Att godkänna 2014 års bokslut.

Sign ………….

…………
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Budget 2015

Styrelsen diskuterar den föreslagna budgeten.
Beslut: Att godkänna budgeten för 2015 och att lägga fram den för fastställande av
Goldenfullmäktige.

§ 84

RAS/AVEL

Uppfödarkonferens

Annika har ännu ej bildat någon form av kommitté, men håller på att skicka ut ett brev
till några slumpvis utvalda uppfödare i alla sektioner för att få in tips.

Tips har inkommit på att ta hit någon engelsk uppfödare som föreläsare på
konferensen.

Styrelsen diskuterar vad konferensen skall kallas? Målgruppen är avelsintresserade och

ämnet är avel. Styrelsen diskuterade några olika föreläsare att bjuda in.

Beslut: Att kalla konferensen för Goldenkonferens för avelsintresserade. Att Janet bjuder

in föreslagen föreläsare.

Möte SKK

Owe och Janet har varit på möte med Helena Skarp, SKK:s avdelning för Avel och Hälsa
och Gunilla Lefvert, som är med i SSRK:s avelskommitté. Mötet var en uppföljning av

tidigare möte 2011. En av punkterna handlade om det misstroende våra medlemmar
uttryckt för avläsningen av HD. GRK hade på det förra mötet gett som förslag att två
avläsare skulle läsa av röntgenbilderna under en period. Helena hade undersökt om

detta var möjligt och ett kostnadsförslag på detta. Kostnaden skulle ungefär bli den
dubbla för avläsningen. Det skulle dock inte vara möjligt rent tekniskt. 95 % av

röntgenbilderna kommer in digitalt, så detta skulle innebära att programmet skulle

behöva programmeras om och det är inte möjligt för närvarande. Däremot berättade

Helena att man plockat ut 50 röntgenbilder på höfter och låtit de tre avläsarna läsa av

bilderna oberoende av varandra. Resultatet visade att det inte var någon skillnad mellan

avläsarna, HD grad A+B 31, 30, 31 och HD grad C 16, 16, 17. Helena berättade även att

man arbetar med att lägga till avläsare som parameter i index. GRK la ut en förfrågan till
SKK:s avelskommitté om de kunde tänka sig att komma på vår uppfödarkonferens i

oktober 2016. GRK fick då svaret att de kunde tänka sig det under förutsättning att GRK
samarbetar med andra retrieverklubbar. De kommer då bland annat att prata om hur

index kan användas rent praktiskt för att minska frekvensen av HD och ED hos golden.
Helena informerade även att SKK inte längre har någon ögonspecialist, men de har

nyligen anställt en veterinär som är smådjursspecialist, Anna Rave, på avdelningen Avel

& Hälsa. SKK håller även på att arbeta fram samarbete med ögonpanelen angående

frågor om ögon. De har i nuläget inga planer på att forska i ämnet Bakre Polär Katarakt.
Hon berättade även att SKK numera godkänner DNA-tester som tagits som s.k.

svabbtest, men endast under förutsättning att de är tagna hos veterinär, så att hundens
identitet ordentligt kan fastställas, och följt den procedur som gäller för att få
blodprover godkända. Ännu en punkt, som Goldenklubben påtalat för SKK, är
kastration. SKK diskuterar nu tillsammans med SLU, Veterinärförbundet och

Jordbruksverket hur en norm ska se ut för kastration och förhoppningsvis kommer en
sådan norm.

GRK tog även upp frågan hur vi ska få fler hundar prövade på jaktprov. Vi behöver hitta
fram till en dialog med SSRK/HS? Hur skall vi få en större del av vår population att bli
Sign ………….

…………

Sidan 3 av 7

jaktligt prövade? Gunilla Lefvert skall lyfta frågan med SSRK HS för att få ett besked om
deras vilja att sätta sig tillsammans med retrieverklubbarna och SKK och diskutera
frågan – hur skall vi få fler av våra hundar prövade på prov?

Styrelsen ser det mycket positivt att SKK har tagit till sig vår oro och att de arbetat med
de frågor som GRK tog upp på mötet 2011.

I samband med mötet på SKK, blev det även en träff med Kjell Svensson och

diskussioner om möjligheten att införa beteckningen J för hundar som gått till pris på
jaktprov. Det är många raser som har det i dagsläget, bland annat de stående

fågelhundarna i grupp 7. Det är SSRK HS som måste ansöka och då för samtliga

retrieverraser. Frågan ska tas upp på nästa retrieverträff om vi gemensamt ska be HS
ansöka.

Beslut: Att tillskriva AHT med frågan om vad som händer med deras forskning kring

Bakre Polär Katarakt. Att kontakta de andra retrieverklubbarna om deras inställning om
beteckning J för hundar med pris på jaktprov.

Information om möte med SSRK:s avelsansvarige

Sammankallande är labradorklubbens Susanne Rehlin, och mötet skall vara i Upplands
Väsby den 21 februari, ingen dagordning har ännu kommit.

Arbetsgrupp kring komplettering av avelsrekommendationer

Gruppen har haft två möten, men det är trögt. Flera i gruppen ser svåra hinder att kunna
få till en förändring på fyra år. Gruppen jobbar vidare och kommer ha någon slags

information om hur det framskrider i samband med fullmäktigemötet.

§ 85

MENTALITET/FUNKTION

Statistik

Lena och Janet har länge tänkt skriva en artikel där de redovisar statistik på de områden
som omfattas av RAS och vad kan man utläsa om alla MH som gjorts på golden.

Nu har de gått igenom alla resultaten mellan 1998-2013 och presenterade detta för

styrelsen. En artikel kommer under året att publiceras i GN.

Beslut: Presentera resultatet och diskutera på sektionsdagarna och publiceras i GN.

Text

FB-R kommittén har tagit fram en text som skall ligga på alla rasklubbarnas hemsida, så

att alla förmedlar samma sak. Maria föredrar bakgrunden till texten. Syftet är att FB-R

skall komma ut på klubbarnas hemsida för att bättre sprida det till samtliga medlemmar.
Styrelsen diskuteterar rasklubbens rätt att själva utforma sin informationstext. Texten
bör förkortas och att historik och fördjupning bör man kunna länka till.

Efterfrågan är mycket låg på FB-R. Det är viktigt att informera uppfödarna om FB-R för

att öka efterfrågan. Styrelsen diskuterar möjligheten att ge sektioner som arrangerar FBR ett bidrag för att subventionera avgiften för deltagande hundar. Diskuterade även om
klubben skall ta fram en kort film som beskriver momenten i FB-R.

Beslut: Maria tar med sig synpunkterna på texten och återkopplar till FB-R kommittén.

Lena och Maria skriver ett brev om FB-R för att skicka ut till alla uppfödare som haft en
kull de senaste fem åren. Att puffa för FB-R i varje nummer av GN i år.
Sign ………….

…………
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§ 86

HÄLSA

Rapport

Janet har varit på ett möte med SLU:s Hund DNA-grupp, som hade bjudit in rasklubbar
för att redovisa vilken forskning de bedriver och vad de kommit fram till. Några
sjukdomar angick vår ras, inget revolutionerande kom fram under dagen.

Hälsaenkäten

500 enkäter har gått ut, 223 svar har inkommit hittills. Påminnelse har gått ut via mail,
vilket var bra då många hade frågor etc., och fler enkäter kom in efter det.

Styrelsen skulle behöva precisera vilken hund det är vi vill ha svaret på, då det var

många uppfödare som hade många hundar, svårt för dem att veta vilken hund som

avses. Till nästa utskick kommer klubben att undersöka om blanketten ska vara digital.
Janet kommer under året att sammanställa enkätsvaren och presentera resultatet.

§ 87

JAKT

Rapport

Årets KM blir på Villingsberg, Örebro den 25-26 juli. Domarna är klara

Leif Gustafsson nkl
Bitte Sjöblom ökl

Sören Swärdh elit

Provledare Thomas Broberg
Kommissarie Anita Ohlson

Beslut: Att köpa in 50 st gröna dummies med trycket Tillhör Goldenklubben. Att Eva
ansöker hos SSRK om Klubbmästerskap den 23-24 juli 2016.

NM

Klart med kontaktpersoner för varje land. NM-kommittén behöver ett möte med de
andra länderna om hur genomförande och organisation skall se ut. Gun Eriksson

kommer att kalla till det som telefonmöte. En ROA för NM ska gemensamt arbetas fram.
Uttagningen för våra lag sker på WT i Göteborg den 26 juni i Slottskogen.
NM kommer att genomföras i Danmark den 22 augusti.

Jaktprovsresultat

Styrelsen har fått en fråga från en privatperson som erbjudit sig att lägga in alla våra
jakprovsprotokoll i Rasdata. Styrelsen diskuterar behovet av egenskapspoängen har
någon betydelse. Styrelsen tycker att det viktigaste är sammanfattningen.

Beslut: Eva tar kontakt med personen och kommer överens om uppdraget, under
förutsättning att det inte kostar klubben något.

§ 88

EXTERIÖR

Rapport

Rosetterna är på väg ut till sektionerna.

Exteriördomarkonferens september 2015

Maria har pratat med SSRK:s utställningsansvariga Lena Rollmar, som är ansvarig för

konferensen. Maria har erbjudit sig att hjälpa till administrationen om de behöver.

Maria har ansvar för att det finns med sex hundar, både hanar och tikar, av olika typer.

Sign ………….
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Kompendiet som klubben skall presentera måste först godkännas av SKK. Det skall

sedan skickas ut till deltagande domarna i god tid av SSRK. GRK kommer att få 3 000 kr

från SKK när kompendiet är godkänt.

Styrelsen diskuterar olika förslag på namn på vem som skall vara presentatör för vår ras.
Beslut: Att Maria beställer 150 USB-minnen med vår logga på, att lägga vår powerpointpresentation på minnet att lämna till deltagande domare. Att spela in rörelserna på

någon/några av de hundar som kommer att vara med, för att ha med i presentationen.
Även en kort filmsnutt på rasen i apporteringsarbete.

Open Show domarkonferens

Maria har kallat de som inte kunde vara med förra gången till konferens den 31 januari

med Filip Johnsson. Hittills har bara fyra anmälningar kommit in. Maria har skickat
påminnelse, minst tio deltagare behövs för att genomföra utbildningen.

Beslut: Att flytta konferensen till hösten om inte tillräckligt med anmälningar kommer in
till denna.

§ 89

INFORMATION / PR

Rapport

GRK har fått förslag på ett nytt avtal med Foto Urma. Våra kostnader för produktion av

Golden Nytt minskar. I avtalet ingår även ett mycket fördelaktigt pris för produktion av
Stamtavleboken 2015. Boken kommer att göras i färg med hård pärm i A5-format.

Beslut: Att skriva nytt avtal med Foto Urma. Att trycka 700 Stamtavleböcker 2016, under

förutsättning att det kommer in 250 annonser. Annonspris 300 kr/sida. Att annonsörer i
Stamtavleboken, som har tre annonser eller fler får boken på köpet.

Priser till KM, GS och CS

Klubben har tidigare haft vaser med gravyr till pristagarna.
Beslut: Anita kontaktar Sigvard om han kan fixa det även i år.

Riksarkivet

Styrelsen kommer att göra en ny leverans till Riksarkivet för åren 2010-2014.

§ 90

UTBILDNING

Rapport

Goldenlägret är inbokat på Kvinnerstaskolan, Örebro den 1-5 juli. Tyvärr har delar av

ledningen på skolan bytts ut sedan bokningen gjordes. Vid förnyad kontakt med skolan
nu efter årsskiftet visade det sig att det inte är klart om det kommer att kunna

genomföras där. Under vecka fyra kommer de att ha konferens om skolans åtaganden,
och först därefter kommer vi få besked.

Distansutbildning i ”Hundens beteende”

SKK har tagit fram en distansutbildning med flera olika teman. Målgruppen är alla

medlemmar i Kennelklubben. Varje delkurs består av 6 tillfällen och kostar 600 kr. Helt
nya handledare är utbildade för att ta hand om deltagare och rätta skrivningar etc. Det
är enligt uppgift lång kö. Lena har anmält sig och hon rapporterar in hur den fungerar

efter att hon genomfört den.
Sign ………….
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§ 91

SEKTIONERNA

Poängkampen

Fem sektioner har skickat in poäng. De tre bäst placerade är följande:

Västmanland 80 p

Västerbotten 55 p
Stockholm 50 p

§ 92

SEKTIONSDAGARNA

§ 93

GOLDENFULLMÄKTIGE

Styrelsen går igenom och finslipar programmet för sektionsdagarna.

Styrelsen går igenom och förbereder Goldenfullmäktige.
Beslut: Att utse Anita Ohlson som protokollförare på Goldenfullmäktige.

§ 94

INKOMMANDE SKRIVELSER

Mail från medlem - Angående "jakttitel"

Mail från NM-kommittén - Förslag på uttagning för Sveriges lag till NM

§ 95

UTGÅENDE SKRIVELSER

SSRK - Tillstyrkan av ansökningar till B-provsdomare från Anders Hallgren, Liselotte

Hermansson och Fredrik Lindström

Medlem - Svar angående synpunkter på NM, KM och GS

SSRK - Synpunkter på remissförslag gällande nya regler för retrieverjaktprov
SSRK - Ansökan om att få arrangera särskilt B-jaktprov i EKL
GRK-sektionerna - Nyhetsbrev

Medlem - Svar på synpunkter om "jakttitel"

§ 96

MÖTETS AVSLUTANDE

Owe tackade alla för ett gott arbete under helgen och förklarade mötet avslutat.

…………………….

Owe Rindstrand
Ordförande

Sign ………….

…………

……………………….

Maria Sjöberg
Justerare

…………………….

Annika Sahl Kadar
Sekreterare
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