Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens
ordinarie fullmäktigemöte 2015-03-22
Scandic Hotell, Upplands Väsby

§1

Mötet öppnas

§2

Klubbens ordförande Owe Rindstrand hälsar delegater och åhörare välkomna och
förklarar 2015 års fullmäktigemöte öppnat.

§3

Sammanlagt 45 röstberättigade delegater var närvarande (Bilaga 1).

Fastställande av röstlängden

Val av ordförande och vice ordförande för mötet

Valberedningen föreslår:
Omval av Lars Ramberg till fullmäktiges ordförande för en tid av ett år.
Fullmäktige beslutar:
att välja Lars Ramberg till fullmäktiges ordförande för en tid av ett år.

Valberedningen föreslår:
Omval av Anso Pettersson till fullmäktiges vice ordförande för en tid av ett år.

§4

Fullmäktige beslutar:
att välja Anso Pettersson till fullmäktiges ordförande för en tid av ett år.

§5

Klubbstyrelsen har utsett Anita Ohlson till protokollförare vid mötet.

§6

Till justeringsmän och tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall
justera protokollet, valdes Eva Wendt och Ingrid Lundkvist.

Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat

§7

Mötet beslutade om närvaro- och yttranderätt för 16 medlemmar som inte är
fullmäktigedelegater. (Bilaga 2).

§8

Kallelse har skett via sektionerna i stadgeenlig tid, före den 31 januari.

Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden ska justera protokollet

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade

Fastställande av dagordningen

Föreliggande arbetsordning och dagordning fastställdes.
Sign ………. ………. ……….

§9

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och
resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas
berättelse

§ 10

Lars Ramberg går igenom verksamhetsberättelse och årsbokslut, samt ger delegater och
åhörare möjlighet att ställa frågor eller framföra synpunkter.

§ 11

Fullmäktige beslutade enhälligt att fastställa balans- och resultaträkningen, samt att den
uppkomna vinsten på 36 803,33 balanseras i ny räkning.

§ 12

Föregående års Goldenfullmäktige hade givit klubbstyrelsen i uppdrag att på 3-5 års sikt
arbeta för att krav på både utställningsmerit och jaktmerit alt. mental-/arbetsbedömning,
såsom MH, BPH, FB-R, skrivs in i valphänvisningsreglerna. En arbetsgrupp har arbetat
under året och Annika Andersson, klubbstyrelsen, redovisade gruppens slutsats att
tvingande åtgärder inte är en framkomlig metod. Däremot finns flera bra möjligheter att
på frivillig väg arbeta mot målet – att ge fler golden retrievrar möjlighet att pröva sina
rastypiska egenskaper såväl jaktligt som exteriört. Arbetet måste ske genom att synliggöra
goda exempel och engagera sektionerna i ett långsiktigt arbete.
Fullmäktige beslutade att anse uppdraget som slutfört.

§ 13

Revisorerna representerades av Ingela Påsse van Reis, som föredrog revisorernas
berättelse. Revisorerna föreslår fullmäktige att bevilja klubbstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014. Fullmäktige beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014. Beslutet var enhälligt.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust

Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag
föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till verksamhetsplan för
kommande år, medlemsavgifter och rambudget för kommande år, samt
fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer

Annika Thunfors, Uppland, ber om ett förtydligande av skrivningen i verksamhetsplanen
att klubben ska ”verka för att utveckla enklare provformer”. Owe förtydligar klubbstyrelsens intentioner i arbetet, som även finns inskrivna i RAS.
Inger Karlsson, klubbstyrelsen, informerar om att en buffert på 50 000 kr finns inlagd i
budgeten med syfte att kunna användas till Avelskonferensen 2016, samt att 50 000 kr
också är avsatt för utbildning av FB-R funktionärer under 2015.

Klubbstyrelsens förslag till medlemsavgifter 2016
Klubbstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta om oförändrade medlemsavgifter för 2016.
Fullmäktige beslutar i enlighet med klubbstyrelsens förslag. Beslutet var enhälligt.

Klubbstyrelsens förslag till resekostnadsersättning 2016
Klubbstyrelsen föreslår att oförändrade regler ska gälla för resekostnadsersättning till
styrelse och revisorer, dvs. lägsta statliga norm f.n. 18:50 kr per mil. Inga traktamenten
ska utgå.
Fullmäktige beslutar i enlighet med klubbstyrelsens förslag. Beslutet var enhälligt.
Sign ………. ………. ……….

§ 14

Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i
klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Ingrid Lundkvist representerade valberedningen, som dessutom har bestått av
Eva Sjölinder Hansson, Kent Petherbielke och Robert Bohman.

Val av ordförande
Valberedningen föreslår:
Anita Ohlson, nyval för en tid av ett år.
Fullmäktige beslutar att välja Anita Ohlson till ordförande för en tid av ett år. Beslutet var
enhälligt.
Val av vice ordförande
Valberedningen föreslår:
Lena Ohlsson, nyval för en tid av två år.
Fullmäktige beslutar att välja Lena Ohlsson till vice ordförande för en tid av två år.
Beslutet var enhälligt.

Val av ordinarie ledamöter
Valberedningen föreslår:
Annika Andersson, omval för en tid av två år.
Susanna Johansson, nyval för en tid av två år.
Fullmäktige beslutar att välja Annika Andersson och Susanna Johansson till ordinarie
ledamöter för en tid av två år.
Ledamöter som innehar mandat till 2016:
Janet Johansson
Inger Karlsson
Maria Sjöberg

§ 15

Val av suppleanter
Valberedningen meddelade en ändring i sitt ursprungliga förslag och föreslår:
Cathrin Möller, omval för en tid av ett år.
Kristina Nieminen nyval för en tid av ett år.
Fullmäktige beslutar att välja Cathrin Möller och Kristina Nieminen till suppleanter för en
tid av ett år.
Fullmäktige beslutar att suppleanterna ska tjänstgöra i följande ordning:
Tjänstgöringsordning 1 – Cathrin Möller.
Tjänstgöringsordning 2 – Kristina Nieminen.
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Val av revisorer
Valberedningen föreslår:
Hans Hansson, omval för en tid av ett år.
Ingela Påsse van Reis, omval för en tid av ett år.
Fullmäktige beslutar att välja Hans Hansson och Ingela Påsse van Reis till revisorer för en
tid av ett år.
Val av revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår:
Malin Danielsson, omval för en tid av ett år.
Per Ekelund, omval för en tid av ett år.
Fullmäktige beslutar att välja Malin Danielsson och Per Ekelund till revisorssuppleanter
för en tid av ett år.

Sign ………. ………. ……….

§ 16

Val av valberedning
Valberedningen föreslår:
Eva Sjölinder-Hansson, omval som ordinarie ledamot för en tid av ett år.
Robert Bohman, nyval som ordinarie ledamot för en tid av två år.
Ingrid Lundkvist, nyval som suppleant för en tid av ett år.
Fullmäktige beslutar att välja enligt valberedningens förslag.
Kent Petherbielke innehar mandat till 2016.

§ 17

Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16

§ 18

Fullmäktige beslutar att genomförda val, samt beslut om tjänstgöringsordning för
suppleanter i § 14-16 ska förklaras som omedelbart justerade.

Frågor som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal
sektion eller enskild medlem anmälts till klubbstyrelsen för behandling av
Fullmäktigemötet
Justering av deltagarlistan: Bitte Sjöblom, ledamot av SSRK Hs, deltar i mötet med rätt att
närvara och rätt att yttra sig, men ej med rätt att delta i beslut. Deltagaren har också rätt
att i protokollet anteckna en mot beslut avvikande mening.
Motioner
1. Motion från sektion Halland angående krav på exteriörmerit för jaktmeriterad
avelshund och krav på apporteringsmerit för exteriörmeriterad hund.
Klubbstyrelsen anser motionen besvarad, då en motion i samma andra bifölls av
Goldenfullmäktige 2014.

Motionären som representerades av Eva Wendt meddelade att man accepterade
klubbstyrelsens förslag till beslut och drog tillbaka motionen.

2. Motion från sektion Halland om att synliggöra avelshundars officiella meriter
och utbildning i valphänvisningen.

Klubbstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Annika Andersson redovisar
klubbstyrelsens uppfattning i frågan.

Motionären som representerades av Eva Wendt förtydligade motionens syfte, som inte
var att förslaget skulle betraktas som avelsmeriterande, utan var tänkt som en extra
information till blivande valpköpare.

§ 19

Beslut: Fullmäktige beslutar att avslå motionen.
Övriga frågor

Motioner till SSRK:s fullmäktigemöte gicks igenom och diskuterades av Fullmäktige, som
uttryckte följande viljeyttringar:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Motion om en upplösning av SSRK tillstyrktes.
Motion om bildandet av en spanielklubb och en retrieverklubb tillstyrktes.
Motion om att en suppleant ska väljas till valberedningen tillstyrktes.
Motion om beräkning av rasklubbsavgiften tillstyrktes.
Motion om ny beräkning av mandatfördelning tillstyrktes.
Motion om att WT ska bli officiell provform tillstyrktes.

Sign ………. ………. ……….

7.
8.
9.
10.

Förslaget är redan genomfört. Motionen utgår.
Motion om förtur för provledare och kommissarie tillstyrktes ej.
Motion om särskilda retrieverjaktprov för funktionärer tillstyrktes ej.
Motion om jaktprov avsedda för funktionärer tillstyrktes.

Motionerna nr 8 och 9 tillstyrktes ej i huvudsak beroende på att motionerna 8-10 var i
samma anda och att det räckte att stödja en motion.

§ 20

Mötets avslutande
Fullmäktigemötets ordförande Lars Ramberg överlämnar mötet till GRK:s nyvalde
ordförande Anita Ohlson, som förklarar mötet avslutat.

………………………………………………………………..
Lars Ramberg
Ordförande

………………………………………………………………..
Anita Ohlson
Sekreterare

………………………………………………………………..
Eva Wendt
Justerare

………………………………………………………………..
Ingrid Lundkvist
Justerare

Sign ………. ………. ……….

Bilaga 1 – Delegater vid Goldenfullmäktige 22 mars 2015
TALARKORT NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Sign ………. ………. ……….

NAMN
Monica Mattsson
Maria Larsson
Ingela Påsse van Reis
Ann Benzon
Marianne Magnusson
Eva Sjölinder-Hansson
Margareta Elmelid
Eva Wendt
Katarina Martinsson
Jenny Persson
Susanne Almgren
Solveig Eriksson
Catrine Nilsson
Ann-Louise Berglund
Martina Karlsson
Johnny Larm
Lena Blomqvist
Bodil Lindblad
Ingrid Lundkvist
Birgitte Elmgaard-Klausen
Anki Hovold
Camilla Stübner Poulsen
Yvonne Karlberg
Jenni Olsson
Gun Eriksson
Lotta Andersson
Kristina Osin
Marie-Louise Scanlan
Tina Bihlar
Malin Danielsson
Annika Thunfors
Mariann Henriksson
Kristina Nieminen
Maria Ruus-Molinder
Madeleine Gustavsson
Anna Widerberg
Susanna Johansson
Kent Petherbielke
Eva Carlin
Ingegerd Eriksson
Barbro Melander
Birgitta Bergström
Lena Magnusson
Kristina Bladh
Lisbeth Larsson

SEKTION
Dalarna/S Gävleborg
Göteborg/Bohuslän
Halland

Jämtland/Härjedalen

Medelpad/Hälsingland
Norrbotten

Skaraborg/Älvsborg
Skåne/Blekinge
Småland/Öland
Stockholm/Gotland
Uppland
Värmland
Västerbotten

Västmanland
Ångermanland
Östergötland

Bilaga 2 - Åhörare vid Goldenfullmäktige 22 mars 2015
Lena Lång
Lena Norberg
Lars Petersen
Lena Öberg
Lena Bygert
Christina Ekholm-Lindberg

Sign ………. ………. ……….

Johan Lång
Boel Andersson
Anders Mård Ewander
Mia Andersson
Gunilla Knutsmark
Julia Grant

Monica Wessberg
Annelie Ohlsson
Lena Gillberg
Anita Gunnarsson
Bitte Sjöblom

