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Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens  
ordinarie fullmäktigemöte 2014-03-23 
 
Scandic Hotell, Upplands Väsby 

 
 
 
 
 
 
§ 1 Mötet öppnas 
 
Klubbens ordförande Owe Rindstrand hälsar delegater och åhörare välkomna och förklarar 2014 års 
fullmäktigemöte öppnat. 
 
 
§ 2 Fastställande av röstlängden 
 
Sammanlagt 45 röstberättigade delegater var närvarande (Bilaga 1). 
 
 
§ 3 Val av ordförande och vice ordförande för mötet 
 
Valberedningen föreslår: 

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

- Nyval av Anso Pettersson till fullmäktiges vice ordförande för en tid av ett år. 
Fullmäktige beslutar välja Anso Pettersson till fullmäktiges vice ordförande för en tid av ett år. 
 

 
§ 4 Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
 
Klubbstyrelsen har utsett Anita Ohlson till mötets sekreterare. 
 
 
§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 
 ska justera protokollet 
 
Till justeringsmän och tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera  
Protokollet, valdes Kerstin Persson och Eva Carlin. 
 
 
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat 
 
Mötet beslutade om närvaro- och yttranderätt för 25 medlemmar som inte är fullmäktigedelegater 
(Bilaga 1). 
 
 
§ 7 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 
 
Kallelse har skett via sektionerna i stadgeenlig tid, före den 31 januari. 
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§ 8 Fastställande av dagordningen    
 
Föreliggande dagordning fastställdes med ett tillägg under § 13 – val av ny hedersmedlem. 
 
 
§ 9 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och 
 resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 
 
Lars Ramberg går igenom verksamhetsberättelse och årsbokslut, samt ger delegater och åhörare  
möjlighet att ställa frågor eller framföra synpunkter.  
 
 
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 
 vinst eller förlust 
 
Fullmäktigedelegaterna delgavs en justerad upplaga av sammanställningen över kostnader och 
intäkter, då den som bilagts fullmäktigehandlingarna innehöll ett mindre räknefel. 
   
Därefter fastställdes resultat- och balansräkningen och lades till handlingarna. 
Fullmäktige beslutade enhälligt att balansera den uppkomna förlusten SEK 6 725,97 i ny räkning. 
 
 
§ 11 Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående 
 fullmäktigemöte givit till styrelsen   
 
Föregående års Goldenfullmäktige hade givit styrelsen i uppdrag att i sin helhet se över klubbens 
valphänvisningsregler. Klubbstyrelens uppdrag är redovisat i form av en proposition. Delegaterna 
beslutade därför att uppdraget skulle diskuteras under § 18. 
 
 
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Inger Karlsson representerade revisorerna och läste upp revisionsberättelsen, där revisorerna föreslår 
att klubbstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Fullmäktige beslutar att 
bevilja klubbstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Beslutet var enhälligt. 

 
 
§ 13 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 
 
Två åhörare yttrade sig gällande verksamhetsplanen under punkten ”Mentalitet/Funktion”: 
 

- Annika Thunfors önskade förtydligande i verksamhetsplanens text om det var FB-R eller 
klubbens befintliga funktionsbeskrivning som avsågs. Annika uttalade också sitt stöd till den 
nya funktionsbeskrivningen och efterfrågade hur man skulle gå tillväga för att kunna utbilda 
sig till funktionär inom FB-R. Lena Ohlsson besvarade frågan med att man ska vända sig till sin 
sektion eller direkt till Sverker Haraldsson SSRK Hs. 
 

- Kerstin Persson uttalade stöd till Annika Thunfors synpunkt och ville också att klubbstyrelsen 
under året skulle fundera på hur man skulle kunna stödja de beskrivarteam som redan finns 
och kommer att finnas framöver. 
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Klubbstyrelsens förslag till medlemsavgifter 2015 
- GRK:s styrelse föreslår fullmäktige att besluta om oförändrade medlemsavgifter för 2015. 

Fullmäktige beslutar i enlighet med klubbstyrelsens förslag. Beslutet var enhälligt. 
 
Resekostnadsersättning 

- GRK:s klubbstyrelse 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. 
 
Klubbstyrelsens förslag om höjt bidrag till sektionerna 

- Klubbstyrelsen föreslår att bidraget till sektionerna från 2014 höjs från 10 kr per medlem och 
år, till 15 kr per medlem och år.  

Fullmäktige beslutar i enlighet med klubbstyrelsens förslag. Beslutet var enhälligt. 
 
Klubbstyrelsens förslag om ny hedersmedlem 

- Klubbstyrelsen föreslår fullmäktige att utse Per Aschan till hedersmedlem.  
Fullmäktige beslutar i enlighet med klubbstyrelsens förslag. Beslutet var enhälligt. 
 
Därefter beslutade fullmäktige att fastställa klubbstyrelsens förslag till rambudget för 2014. 
 
 
§ 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 
och Rolf Brorsson. 
 
Val av ordförande 
Valberedningen föreslår: 

- Owe Rindstrand, omval ett år 
Fullmäktige beslutar att välja Owe Rindstrand till ordförande för en tid av ett år. Beslutet var enhälligt. 
 
Ordinarie ledamöter 
Valberedningen föreslår: 

- Janet Johansson, omval två år 
- Maria Sjöberg, nyval två år 
- Inger Karlsson, nyval två år 

Fullmäktige beslutar att välja enligt valberedningens förslag. Beslutet var enhälligt. 
 

Ledamöter som innehar mandat till 2015: 
Anita Ohlson, vice ordförande 
Annika Andersson 
Eva Arnell Ek 
 
Suppleanter 
Valberedningen föreslår: 

- Lena Ohlsson, omval ett år 
- Cathrin Möller, omval ett år 

Fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. Beslutet var enhälligt. 
Fullmäktige beslutar att suppleanterna ska tjänstgöra i följande ordning: 
Tjänstgöringsordning 1 – Lena Ohlsson 
Tjänstgöringsordning 2 – Cathrin Möller 
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§ 15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
 
Revisorer 
Valberedningen föreslår: 

- Ingela Påsse van Reis, omval ett år 
- Hans Hansson, nyval ett år 

Fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. Beslutet var enhälligt. 
 
Revisorssuppleanter 
Valberedningen föreslår: 

- Malin Danielsson, omval ett år 
- Per Ekelund, omval för en tid av ett år 

Fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. Beslutet var enhälligt. 
 

 
§ 16 Val av valberedning 
 

- Delegaterna nominerar Ingrid Lundkvist och Eva Sjölinder Hansson till sammankallande i 
valberedningen för en tid av ett år.  

Fullmäktige beslutar välja Ingrid Lundkvist till sammankallande i valberedningen för en tid av ett år. 
 

- Delegaterna nominerar Kent Petherbielke till ordinarie ledamot i valberedningen för en tid av 
två år.  

Fullmäktige beslutar välja Kent Petherbielke till ordinarie ledamot i valberedningen för en tid av två 
år. 
 

- Delegaterna nominerar Eva Sjölinder Hansson till ordinarie ledamot i valberedningen för en 
tid av ett år.  

Fullmäktige beslutar välja Eva Sjölinder Hansson till ordinarie ledamot i valberedningen för en tid av 
ett år. 
 

- Delegaterna nominerar Robert Bohman till suppleant i valberedningen för en tid av ett år. 
Fullmäktige beslutar välja Robert Bohman till suppleant i valberedningen för en tid av 1 år. 
 
 
§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 - 16 
 
Fullmäktige beslutar att genomförda val, samt beslut om tjänstgöringsordning för suppleanter i 
§ 14-16 ska förklaras som omedelbart justerade. 

 
 
§ 18 Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal 
 sektion eller enskild medlem anmälts till klubbstyrelsen för behandling av 
 fullmäktigemötet 
 
 
PROPOSITIONER 

 
Golden retrieverklubbens styrelse föreslår fullmäktige besluta: 

- att ersätta nuvarande uppfödaretiska anvisningar och tilläggskrav för valphänvisning, 
med två nya dokument - avelsrekommendationer och valphänvisningskrav. 

Fullmäktige beslutar i enlighet med klubbstyrelsens förslag. Beslutet var enhälligt. 
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Golden retrieverklubbens styrelse föreslår fullmäktige besluta om följande 
avelsrekommendationer, att gälla med omedelbar verkan: 

- Att tik inte paras före två års ålder och inte efter åtta års ålder. 
- Att avelsdjur som lämnat mer än 250 svenskfödda avkommor inte används i avel. 
- Att ingen valpkull har en inavelsgrad som är högre än 6,25 procent. 
- Att hund som används i avel har giltigt ögonlysningsprotokoll, som inte är äldre än ett år vid 

parningstillfället. 
- Att hund med bakre polär katarakt eller ärftlig total katarakt inte används i avel. 
- Att hund med lindrig Multifokal RD eller Näthinneveck endast används i avel om den paras 

med fri individ. Att inga hundar med övriga RD-diagnoser används i avel. 
- Att minst ett av föräldradjuren har officiellt resultat från DNA-test för GR_PRA1 och GR_PRA2, 

eller är hereditärt fri från dessa anlag. Testmetoden ska vara godkänd av SKK. Anlagsbärare 
får endast paras med friförklarad hund. 

- Att endast hundar med HD-grad A eller B används i avel. 
Undantag: Hund med HD-grad C kan användas i avel om avelsindex på den planerade kullen 
enligt SKK:s avelsdata är 100 eller mer. 

- Att endast hundar med ED-grad UA används i avel. 
Undantag: Hund med ED-grad 1 kan användas i avel om avelsindex på den planerade kullen 
enligt SKK:s avelsdata är 100 eller mer. 

- Att i avel endast använda avelsdjur som inte lämnar mer än tio procent över rasens 
genomsnitt i Sverige de senaste fem åren avseende HD. Detta under förutsättning att minst 30 
avkommor har fastställd höftledsstatus. 

- Att i avel endast använda avelsdjur som inte lämnar mer än fem procent över rasens 
genomsnitt i Sverige de senaste fem åren avseende ED. Detta under förutsättning att minst 30 
avkommor har fastställd armbågsledsstatus. 

- Hund som används i avel är meriterad för uppfödning genom ett av följande alternativ: 
o Merit från officiell utställning i form av minst två excellent 
o Merit från officiellt B-prov i form av minst ett förstapris 
o Merit från officiellt B-prov i form av lägst ett tredjepris, samt merit från officiell 

utställning i form av minst ett very good.  
 
 
Yrkanden: 
 

- Richard Vaerlien, Uppland yrkar att texten i avelsrekommendationernas punkt angående 
hundar med HD-grad C och ED-grad 1 ska förtydligas så att det framgår att avelsindex på 100 
eller mer ska gälla vid parningstillfället.  

o Klubbstyrelsen yrkar bifall till förslaget. 
  

- Anette Lövgren, Medelpad/Hälsingland yrkar att vi inte ska använda hundar med HD-grad C 
och/eller ED-grad 1 innan avelsindex har utvärderats och vi kan se att alla beräkningar 
stämmer.  

o Klubbstyrelsen yrkar avslag till förslaget. 
 

- Medelpad/Hälsingland yrkar också att minst ett av föräldradjuren ska ha utfört MH, BPH eller 
FB-R. 

o Klubbstyrelsen yrkar avslag till förslaget. 
 

- Johan Lång, Skaraborg/Älvsborg yrkar att som enda meriteringskrav ska gälla: Lägst ”good” på 
officiell utställning i kombination med någon prisvalör på B-prov. 

o Klubbstyrelsen yrkar avslag till förslaget. 
 
Inlägg i debatten görs även av Daniel Ekblom, Katrina Bäckström, Karin Eriksson, Kerstin Persson,  
Kristina Nieminen och Annika Thunfors. 
 

o Sektion Skåne/Blekinge yrkar bifall till klubbstyrelsens proposition i sin helhet. 
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Beslut: 
Fullmäktige beslutar i enlighet med klubbstyrelsens förslag till avelsrekommendationer och bifaller  
yrkandet från Uppland.  
Yrkandena från Medelpad/Hälsingland och Skaraborg/Älvsborg avslås av fullmäktige. 
 

- Sektion Stockholm/Gotland föreslår fullmäktige att ge 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. 

 
Beslut: 
Fullmäktige beslutar att bifalla förslaget och ge detta uppdrag till klubbstyrelsen. 
 
 
Golden retrieverklubbens styrelse föreslår fullmäktige besluta om nya valphänvisningsregler att 
gälla för valpkullar som kommer in för hänvisning från 2014-07-01: 

- För att valpkullen ska få hänvisning, måste uppfödaren ha följt GRK:s avelsrekommendationer. 
- Uppfödaren ska ha genomgått Goldenklubbens uppfödarutbildning eller SKK:s 

uppfödarutbildning, med tillägget att ha bevistat ett officiellt retrieverjaktprov, en officiell 
utställning för golden retriever samt en mentalbeskrivning (MH) alt. BPH. En 
funktionsbeskrivning för retriever bör också bevistas. 

- Uppfödaren ska ha varit medlem i Goldenklubben minst två år. 
- Klubben har ingen möjlighet att kontrollera meriter och hälsostatus för utlandsägda avelsdjur. 

Det är därför varje uppfödarens ansvar att informera sig själv och sina valpköpare om hundens 
status. Utlandsägda avelsdjur markeras med en asterix (*) på hemsidans valphänvisningslista. 

 
Inlägg i debatten görs av Katrina Bäckström och Karin Eriksson angående utlandsägda avelsdjur. 
 
Beslut: 
Fullmäktige beslutar i enlighet med klubbstyrelsens förslag. Beslutet var enhälligt.  
 
 
MOTIONER 
 

1. Motion från Daniel Ekblom angående att Golden Nytt ska ges ut i både digital form och som 
papperstidning. 

 
Klubbstyrelsen yrkar avslag på motionen. 
 
Yttrande görs av motionären. 
 
Beslut: 
Fullmäktige avslår motionen. 
 

2. Motion från Daniel Ekblom angående att ge klubbstyrelsen i uppdrag att arbeta för att Working 
Test ska få officiell status. 

 
Klubbstyrelsen yrkar bifall till motionen. 
 
Yttrande görs av motionären, samt även Kerstin Persson, Moa Lövgren, Eva Sjölinder Hansson och 
Annika Thunfors.  
 
Sektionerna Västerbotten, Medelpad/Hälsingland och Uppland yrkar avslag på motionen. 
Sektion Dalarna/S Gävleborg yrkar bifall till motionen. 
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Beslut: 
Efter försöksvotering ombeds valda rösträknare att via handuppräkning räkna rösterna. Röstningen 
utfaller på följande sätt: bifall 25 röster, avslag 20 röster 
 
Fullmäktige har därmed bifallit motionen. 
 
 
§ 19 Övriga frågor 
 
Några övriga frågor var inte anmälda till mötet. 

 
 
§ 20 Mötets avslutande 
  
Fullmäktigemötets ordförande Lars Ramberg överlämnar mötet till GRK:s nyvalde ordförande  
Owe Rindstrand, som förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
……………………………………………………………….. 
Lars Ramberg 
Ordförande 

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

 
 
 
……………………………………………………………….. 
Kerstin Persson 
Justerare 

 
 
 
……………………………………………………………….. 
Eva Carlin 
Justerare 
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FULLMÄKTIGEDELEGATER VID GOLDENFULLMÄKTIGE 23 MARS 2014  Bilaga 1 
 
 
 
TALARKORT NR 
 

 
NAMN 

 
SEKTION 

 
1 
2 
3 
 

 
Anci Wadman 
Maria Larsson 
Monica Matsson 
 

 
Dalarna/S Gävleborg 

4 
5 
6 
7 

Eva Sjölinder-Hansson 
Maria Andersson 
Anders Mård-Ewander 
Lars Petersen 
 

Göteborg/Bohuslän 

8 
9 

Margareta Elmelid 
Aimo Olsson 
 

Halland 

10 
11 

Stefan Fransson 
Jenny Persson 
 

Jämtland/Härjedalen 

12 
13 

Anette Lövgren 
Susanne Almgren 
 

Medelpad/Hälsingland 

14 
15 

Katrina Bäckström 
Catrin Nilsson 
 

Norrbotten 
 

16 
17 
18 

Johan Lång 
Helena Lindqvist 
Martina Karlsson 
 

Skaraborg/Älvsborg 

19 
20 
21 
22 

 

Bodil Lindblad 
Ingrid Lundkvist 
Per R Klausen 
Eddie Bergstrand 

Skåne/Blekinge 

23 
24 
25 

Madeleine Runberg 
Emelie Nilsson 
Camilla Poulsen Stübner 

Småland/Öland 

 
26 
27 
28 
29 
30 

 

 
Daniel Ekblom 
Gun Eriksson 
Eva-Carin Hellgren 
Anette Sjöholm 
Annika Sahl Kadar 
 

 
Stockholm/Gotland 
 

31 
32 
33 

Richard Vaerlien 
Mariann Henriksson 
Tezzy Vaerlien 

Uppland 
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34 
35 
36 

Kristina Nieminen 
Kerstin Persson 
Veronica Johansson 
 

Värmland 

37 
38 

Robert Bohman 
Moa Lövgren 
 

Västerbotten 

39 
40 
41 

Eva Carlin 
Ann-Sofie Zetterljung 
Kent Petherbielke 
 

Västmanland 

42 
43 

Katarina Byström 
Maja Hägglöf 
 

Ångermanland 

44 
45 
46 

Lena Magnusson 
Lisbeth Larsson 
Vakant 
 

Östergötland/Södermanland 

 
 
Åhörare: 
 
Per Aschan 
Irene Ellström 
Maria Axelsson 
Lena Lång 
Jonny Larm 
Inger Karlsson 
Annika Thunfors 
Eva Berg 
Monica Svedlund 

Carina Rönn 
Karin Eriksson 
Marianne Bimer-Olofsson 
Katarina Martinsson  
Angelica Söder 
Anna Widerberg 
Sandra Leijon  
Julia Grant 
 

Kai Tunero 
Ingegerd Eriksson  
Barbro Melander 
Kristina Rundqvist 
Lena Norberg 
Susanne Björkman 
Hanna Bjälmen 
Lena Törngren 
 

 
 
   
 
 


