Protokoll fört vid styrelsemöte 16 mars 2018, Scandic hotell, Upplands Väsby
Beslutande:
Anita Ohlson
Lena Ohlsson
Inger Karlsson
Janet Johansson
Kristina Nieminen
Kerstin Persson
Gun Eriksson
Suppleant:
Annika Andersson
Anmält förhinder:
Ingrid Andersson
Annika Sahl Kadar
§ 96

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 97

VAL AV JUSTERARE OCH SEKRETERARE
Att justera dagens protokoll utsågs Gun Eriksson. Eftersom sekreteraren anmält förhinder
utsågs Annika Andersson att skriva dagens protokoll.

§ 98

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes med ett tillägg under § 106.

§ 99

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 100

ORDFÖRANDE
AU‐beslut
SSRK Östra har erbjudit GRK att arrangera ett A‐prov under hösten. AU har fattat beslut
om att acceptera erbjudandet och arrangera ett A‐prov hösten 2018.
Handlingsplan Agria 2018
Inger och Anita kommer ha telefonmöte med Agria om fördelningen av aktivitetspotten.
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§ 101

EKONOMI
Rapport
Inger rapporterade att ekonomin ligger i linje med budgeten. Några stora aktiviteter har
inte hunnit genomföras i år.

§ 102

RAS/AVEL
Rapport
Kerstin rapporterade att SKK arbetade med att granska vårt RAS‐dokument och de har
återkommit med några synpunkter som man önskade kompletterade. Klubben fick goda
vitsord för ett välskrivet och tilltalande dokument.
Beslut:
Kerstin gör nödvändiga kompletteringar och återsänder dokumentet för slutgiltigt
fastställande.

§ 103

MENTALITET/FUNKTION
Rapport
Lena har fått besked från SKK om att analysen av våra 500 beskrivna hundar på BPH
kommer att genomföras under våren.

§ 104

HÄLSA
Rapport
Janet konstaterade att det gjorts sammanställning på hemsidan av alla kända
ögondiagnoser. Några andra texter under hälsoavdelningen på hemsidan är också
uppdaterade.
Onlineformulär har skapats för dödsfallsrapportering och rapportering av
hälsostörningar. Redan efter några dagar har detta fått positiv effekt och flera rapporter
har lämnats.

§ 105

JAKT
Klubbmästerskapet
Gun och Eva Arnell Ek arbetar vidare och har läget under kontroll.
Nordiskt Mästerskap
Arbetet med NM flyter bra och kontakter tas fortlöpande med de nordiska länderna.
Förtroendevalda i konkurrerande klubbar
Frågan om huruvida medlemmar med förtroendeuppdrag i konkurrerande klubbar kan
representera GRK i olika sammanhang diskuterades och styrelsen konstaterade att
Goldenklubben har att följa SSRK:s beslut.

§ 106

EXTERIÖR
Ansökan Open Show domare
Richard Vaerlien har ansökt om att få bli Open Show domare. Styrelsen konstaterade att
han uppfyller uppställda krav.
Beslut:
Styrelsen beslutade att godkänna Richards ansökan och välkomnar honom som ny Open
Show domare.
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§ 107

GOLDENSPECIALEN
Rapport
Lena informerade om arbetet med Goldenspecialen. Kommittén har utökats med en
deltagare, Linda Widebeck, som kommer ha ansvar för utställningsdelen.

§ 108

INFORMATION / PR
Rapport
Inget att rapportera.

§ 109

UTBILDNING

Goldenlägret
Besked lämnades sent om att Kvinnerstaskolan inte är tillgängligt på grund av
renovering. Ny plats har hittats och lägret kommer nu att hållas på Herrfallet strax
söder om Arboga. Flytten kommer innebära en viss fördyring avseende
deltagarkostnaden.
§ 110

SEKTIONERNA
Skrivelser från personer bosatta i Norrbotten
Turbulens råder i Norrbottensektionen och det har kommit ett antal brev till
klubbstyrelsen. Styrelsen konstaterar att denna typ av ärenden inte ska hanteras av en
rasklubb och att den formella gången är att vi ska hänvisa vidare till SSRK Hs, som sedan
får avgöra hur ärendet ska hanteras.
Beslut:
Styrelsen beslutar att lämna över ärendet till SSRK Hs för hantering.

§ 111

GOLDENFULLMÄKTIGE
Rapport
Allt är klart inför årets fullmäktige.

§ 112

BEVAKNINGSLISTAN
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 113

INKOMMANDE SKRIVELSR

180118
180123
180126
180126
180126
180126
180129
180202
180202
180209
180209
Sign ………….

SSRK‐ Auktoriserad viltspårsdomare Katarina Konradsson
SKK – Bedrägerier på Internet
SKK – GDPR – Personuppgiftsbiträdesavtal
SSRK – Klargörande ang. utbildning till certifierad provledare B‐prov
SSRK – Nya styrelseuppgifter 2018/2019
SSRK – Medlemsavgifter för rasklubbar 2017
Tyska goldenägare – Angående bitattacker i Tyskland, Holland och
Belgien
SKK – GDPR – Spara snålt och rensa generöst
SKK – Uppdaterad rutin för inbjudan av utländska exteriördomare
SKK – Ostrukturerat material
Agria – Nedräkning till Agrias Hundpromenad
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180215
180216
180216
180216
180216
180216
180222
180223
180223
180308
180309
180309
180316
180316
180316
§ 114

UTGÅENDE SKRIVELSER

180215
§ 115

Mail från GRK Norrbotten med brev från personer bosatta i sektionen
SSRK – Inbjudan till SSRK:s representantskapsmöte 2‐3 juni.
SSRK – Inbjudan till SSRK:s funktionärsträff 14‐15 april
SSRK – Protokollsutdrag Retrieverjaktkommittén
SSRK – Remiss utbildning till viltspårdomare
SSRK – Remiss gällande regelrevidering för retrieverjaktprov B & A
GRK Dalarna/Södra Gävleborg – Årsmötesprotokoll
SKK – Utbildningstillfälle om index
SKK – Inbjudan om livesänd information från ordf. i SKK:s
utbildningskommitté
GRK Göteborg/Bohuslän – Årsmötesprotokoll m.m.
SKK – Förfrågan om aktuell klubbstyrelse för 2018
SKK – GDPR – Kan ni bocka av allt på checklistan nu?
SKK – Inbjudan till avelskonferens 10‐11 november
SSRK – Förtydligande av ställningstagande ang. förtroendevalda
inom SSRK
SKK – Påminnelse – utbildningstillfälle om avelsindex

Brevsvar till personer bosatta i Norrbottensektionen

MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutades och ordföranden tackade ledamöterna för dagens möte.

..........................................
Anita Ohlson
Ordförande
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........................................
Gun Eriksson
Justerare

.............................................
Annika Andersson
Sekreterare
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