Protokoll fört vid styrelsemöte 12‐14 januari 2018
Scandic hotell, Upplands Väsby
Beslutande:
Anita Ohlson
Lena Ohlsson
Inger Karlsson
Janet Johansson
Kristina Nieminen
Kerstin Persson
Gun Eriksson
Anmält förhinder:
Annika Andersson
Ingrid Andersson
Adjungerad:
Annika Sahl Kadar, sekreterare

§ 76

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 77

VAL AV JUSTERARE
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Kristina Nieminen.

§ 78

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen godkändes med ett par tillägg.

§ 79

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll, som varit utsänt, godkändes och lades till handlingarna.

§ 80

ORDFÖRANDE
Samarbetsavtal Royal Canin
Nytt avtal är undertecknat och gäller till 31/12 2019.
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Klubbens utmärkelser
Goldentrofé hane: C.I.E NO V‐14 NORD UCH SE VCH Dream Max Morgonstjärna,
Uppfödare & ägare: Jennie Andersson
Goldentrofé tik: C.I.E DK UCH NO UCH SE U(U)CH Dewmist Diversity
Uppfödare: Henric Fryckstrand, ägare: Henric Fryckstrand & Sjoerd Jobse
Uppfödartrofén: Kennel Doubleuse, Gunilla Wedeen
Ungdomsstipendiet: Nellie Martinsson
Agriastipendiet: Annika Sahl Kadar
Breeders Crown: Owe Rindstrand & Eva Skagert
Dataskyddsförordningen GDPR
Det kommer en ny dataskyddsförordning som gäller från 25 maj 2018. Förordningen har
initierats av EU och kommer att ersätta den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). SKK
har sänt ut en del information om de förändringar som kommer att ske när vi hanterar
exempelvis medlemsregister, anmälningar och resultat. Styrelsen diskuterar hur vi skall
hantera den nya lagen. Kristina skriver i Nyhetsbrevet till sektionerna och informerar om
den nya lagen.
Beslut: Att fortsätta följa utvecklingen samt kontakta SKK:s juridiska avdelning
med direkta frågor. Att upprätta en registerförteckning.
Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen gick igenom och färdigställde verksamhetsberättelsen inför fullmäktige.
Verksamhetsplan 2018
Styrelsen gick igenom och färdigställde verksamhetsplan inför fullmäktige.
§ 81

EKONOMI
Rapport
Inger presenterar utfall och bokslut för 2017 samt förslag till budget för 2018.
Bytet av bank är nu klart och allt fungerar bra. Alla konton på Nordea är avslutade.
Klubben har skaffat Swish som fungerar bra. Bokslutet har skickats till revisorerna.
Beslut: Att godkänna förslaget till budget för 2018 samt att lägga fram detta till
Goldenfullmäktige

§ 82

RAS/AVEL
Rapport
RAS‐dokumentet är nu godkänt av SSRK Hs och har nu skickats vidare till SKK för
fastställande.

§ 83

MENTALITET/FUNKTION
Rapport
Lena har ännu inte fått 500‐analysen gällande BPH, som SLU skall göra på uppdrag av
SKK.
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Målen i RAS gällande mentalitet är ändrade och anpassade till BPH i stället för MH. De nya
målen är att andelen 4:or på moment fyra skall vara 15%, och på moment fem 30%.
Fram till 31/12 2017 har totalt 594 hundar beskrivits på BPH.
På moment 4:a ‐ visuell överraskning/nyfikenhet är andelen 4:or 8,4 % och
på moment 5 ‐ skrammel överraskning/nyfikenhet är andelen 4:or 22,9%.
§ 84

HÄLSA
Rapport
Janet har tagit fram online‐formulär för dödsfallsrapportering samt hälsoblankett. Dessa
kommer att finnas på hemsidan. Meningen är att hundägare enkelt skall kunna gå in och
rapportera om avliden hund eller hund som fått en sjukdomsdiagnos. Materialet kommer
sedan att användas för att ta fram statistik.
Beslut: Att publicera formulären för dödsfallsrapportering samt hälsorapportering
på hemsidan.

§ 85

JAKT
Rapport
SSRK har framfört önskemål om att rasklubbarna försöker arbeta för att anordna
fler officiella B‐prov. Gun har mailat alla sektioners jaktansvariga om detta.
Uttagning Nordiskt Mästerskap
I samband med WT ”Apportera för livet” den 12‐13 maj kommer GRK att ansvara för en
scurry. Alla intäkter kommer att gå oavkortat till Cancerfonden.
Arbetsgrupp regelrevidering
Nästa möte med SSRK:s arbetsgrupp inför regelrevideringen av jaktprov kommer att
genomföras den 27‐28 januari. Gunilla Wedeen har förhinder och Eva Arnell Ek kommer
därför att ersätta henne som GRK:s representant.
På mötet kommer man att diskutera problemen med bl.a. det stora antalet bortlottningar
och hur man kan försöka minska på detta problem. Ett antal frågeställningar har skickats
till oss inför mötet. Styrelsen går igenom de frågeställningar som kommit till klubben från
SSRK inför kommande möte med arbetsgruppen. Gun kontaktar Eva Arnell Ek och
meddelar våra synpunkter.
Nordiskt Mästerskap 2018
Vi har bjudit in övriga Nordiska länder till lagtävling och individuell tävling samma dag.
Reglerna för NM är inte helt tydliga på den punkten. Finland har motsatt sig detta och
även det faktum att den egna domarrepresentanten ska döma KM på lördag och söndag.
Man var också negativ till det tänkta provupplägget i lagtävlingen.
Beslut: Att beakta Finlands invändningar och göra nödvändiga förändringar för att
tillmötesgå önskemålen. Gun tillskriver Finska Golden Ring.
Skrivelse från Värmland
Sektionen har skrivit ett förslag på hur man skulle kunna gå tillväga för att få fler hundar
till start på B‐prov. Man föreslår exempelvis införande av ett anlagstest. Gun har framfört
synpunkterna till SSRK som i dagsläget inte är positivt inställda till ännu en officiell
provform. Styrelsen anser att inofficiella prov, utbildningar och liknande aktiviteter kan
vara ett alternativ för att nå målet att förbereda fler hundar för start på officiellt prov.
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Beslut: Gun skriver svar till Värmland. Att uppmana sektionerna att arrangera
inofficiella B‐prov, framför allt i NKL, samt även teoretiska och praktiska
utbildningar.
Klubbmästerskapet 2018
Gun redogör för förberedelser inför KM. Inbjudningar har gått ut till domarna.
Statistik prissänkningar
Gun rapporterade från sammanställning över jaktproven 2015‐2017, dock är inte
siffrorna för 2017 helt färdiga än. Styrelsen diskuterar hur vi skall komma tillrätta med
de brister som finns i vår ras, som föranleder prissänkning. I första hand handlar det om
vilthantering och uthållighet i sökarbetet.
A‐provskurser
Gun jobbar för att kunna arrangera en A‐provskurs hösten 2018.
§ 86

EXTERIÖR
Ansökningar preparandkurs för blivande exteriördomare
Vi har fått in fem ansökningar till preparandkurs för yttrande och rangordning.
Styrelsen diskuterar de inkomna ansökningarna, utifrån våra beslutade kriterier.
Beslut: Att tillstyrka fyra ansökningar och att inte tillstyrka en. Kristina skriver
motivering till styrelsens beslut.
Kristina kontaktar SKK:s domarkommitté och framför vår åsikt om vikten av att
använda våra svenska grupp 8 domare till utställningar i Sverige.
Regler Open Show
Det är otydligt i klassindelningen för Open Show om huruvida ett juniorcert taget i annat
land gäller för deltagande i Limit och Open. Styrelsen diskuterar frågan.

Beslut: Vi gör ett förtydligande i klassindelningen på hemsidan och i Open
Showmanualen.
§ 87

GOLDENSPECIALEN
Goldenspecialen 2018
Årets Goldenspecial kommer att genomföras på Kungsbyn, Västerås. Lena kommer att
prata med ägarna angående några detaljer som inte fungerade så bra förra året.
Kommittén har utökats med en deltagare ‐ Kristina Osin.
Domare till Working Test på Goldenspecialen är klart. Domare blir Ulf Göranzon, Ralf
Falkeland, Mats Lindmark, Peter Wingård och Camilla Ährlund.
GS‐kommittén kommer att ha ett möte i Upplands Väsby den 9 februari.
Styrelsen diskuterade nivån på anmälningsavgifterna på Goldenspecialen.
Beslut: Att höja deltagaravgiften till 225 kr för en start på WT eller en
utställningsklass. Avgiften för start i både WT och på utställning blir 350 kr.
Avgift för deltagande i extra klass på utställning blir 30 kr.
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Rapport tänkbara platser för GS i framtiden
Styrelsen diskuterar om alternativa platser för Goldenspecialen i framtiden. Alla ska
fundera över lämplig plats för arrangemanget och meddelar eventuella tips till Gun.
§ 88

INFORMATION / PR
Statistik medlemsservice
Siffror per 31/12 2016 inom parentes.
Medlemsantal 31/12 2017 4136 (4237)
Fullbetalande 3791 (3861)
Familjemedlem 249 (268)
Utlandsmedlemmar 90 (101)
Hedersmedlemmar 6 (7)
Skänkta medlemskap 447 (521)
Nya medlemskap 747 (833)
Beslut: Att undersöka möjligheten att erbjuda betalning av medlemsavgift via
autogiro.
Anslagstavlan Golden Nytt
Styrelsen går igenom vilken information som skall publiceras på anslagstavlan i Golden
Nytt.

§ 89

UTBILDNING

Goldenlägret

Instruktörerna till lägret är klara: André Alfredsen, Christin Jansson, Kaj Kadar
Anders Niklasson, Pia Nordin.
Utställningen kommer att dömas av Kristina Nieminen.
§ 90

SEKTIONERNA
Rapport
En del indikationer finns på att vissa sektioner har svårt att få ihop styrelsen inför
årsmötet. Dock har ingen uttryckt någon direkt oro.
Sektionskampen
Kristina presenterar ansökningarna från sektionerna till utmärkelsen ”Årets sektion”.
Resultat:
1. Skåne/Blekinge 85 p
2. Skaraborg/Älvsborg 70 p
3. Stockholm/Gotland 70 p
Medlemsvärvningen blev avgörande mellan Skaraborg/Älvsborg och Stockholm/Gotland.
Beslut: Att se över reglerna för sektionskampen till nästa år. Kristina gör ett förslag
och presenterar på mötet i april.
Planering sektionsdagarna
Styrelsen går igenom programmet för sektionsdagarna och gör de sista justeringarna.
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Beslut: Att formulera en text för sektionerna, att lägga på sina respektive hemsidor,
för att få funktionärer till KM, GS och NM.
Ansökan om aktivitetsbidrag Skaraborg/Älvsborg
Skaraborg/Älvsborg har ansökt om bidrag för en aktivitetsdag för att locka fler
goldenägare till klubben och till att aktivera sina hundar Sektionen ansöker om bidrag
med 1000 kr för att täcka lokalhyra.
Beslut: Att bevilja Skaraborg/Älvsborgs ett aktivitetsbidrag med 1000 kr.
§ 91

GOLDENFULLMÄKTIGE
Motion Goldenfullmäktige
I Golden Nytt har det inte tydligt framkommit att motionen kom från GRK Västerbotten.
Anita har informerat om detta på hemsidan och på vår Facebooksida.

§ 92

BEVAKNINGSLISTAN
Styrelsen går igenom bevakningslistan och stryker några punkter och lägger till några.

§ 93

INKOMMANDE SKRIVELSR
24/11 – SKK – Ny version av programmet för utställningsadministratörer
24/11 – SBK – Ny Checkruta i ABK Tävling/SSRK Prov
24/11 – SKK – Ny dataskyddsförordning GDPR
24/11 – SKK – Ny version av Katalog för PC
24/11 – SSRK – Information om kansliets flytt
24/11 – GRK Värmland – Skrivelse angående anlagstest
1/12 – SKK – Protokollsutdrag § 111 SKK/UtstK nr 5 2017
5/12 – SKK – Dataskyddsförordningen del 2
5/12 – SKK – Inventera och kasta ‐ nu börjar det praktiska arbetet med GDPR
5/12 – SSRK – Domarauktorisationer retrieverdomare
8/12 – SKK – Ansökningar till SKK:s preparandkurs
15/12 – SSRK – Medlemsantal per 2017‐12‐31
15/12 – SKK – DN beslut 81, 86, 87, 90 & 91
21/12 – SKK – GDPR ‐ Nu är det dags att skriva registerförteckningar
28/12 – Medlem – Påpekande om otydlig avsändare till motion i GN
3/1 – Mail från Finska Golden Ring ang. deltagande på NM 2018
5/1 – SSRK – HS‐protokoll med bilagor
5/1 – SSRK – Inbjudan rallylydnadsdomarutbildning
11/1 – GRK Skaraborg/Älvsborg, ansökan om aktivitetsbidrag
5/1 – SSRK – Protokollsutdrag HS angående RAS för golden retriever
12/1 – SKK – Rasförteckning med utställningsrätt information
12/1 – SKK – ”Så här går det till på utställning”
12/1 – SKK – Fyra beslut i Disciplinärenden
12/1 – SKK – Påminnelse om preparandkurs

§ 94

UTGÅENDE SKRIVELSER
29/11 – Inbjudan till Nordiskt Mästerskap 2018 till Nordiska klubbarna
28/12 – Medlem – Svar angående otydlig avsändare av motion.
3/1 – Svar till Finska Golden Ring ang. deltagande på NM 2018
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§ 95

MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande tackade för en bra helg och förklarade mötet avslutat.

…………………………………..
Anita Ohlson
Ordförande

Sign ………….

…………

…………………………………….
Kristina Nieminen
Justerare

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