Protokoll fört vid styrelsemöte 25‐26 november 2017, Scandic hotell Upplands Väsby
Beslutande:
Anita Ohlson
Lena Ohlsson
Inger Karlsson
Kerstin Persson
Janet Johansson
Gun Eriksson
Kristina Nieminen
Suppleanter:
Annika Andersson
Ingrid Andersson
Adjungerad:
Annika Sahl Kadar, sekreterare

§ 56

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 57

VAL AV JUSTERARE
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Lena Ohlsson.

§ 58

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Föreliggande dagordning godkändes med ett par tillägg under utbildning, jakt, mentalitet
och information.

§ 59

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

§ 60

ORDFÖRANDE
AU‐beslut
Beslut: Att godkänna GRK Västmanlands ansökan om att få arrangera Club Show 2020
och skicka ansökan vidare till SSRK.
Beslut: Att tillstyrka Lena Rollmars ansökan om utökat rasregister.
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Samarbetsavtal Royal Canin
Avtalet går ut den 31 december. Vi har inte fått något besked från Royal Canin angående
förlängning av avtalet.
Beslut: Anita tar förnyad kontakt med Royal Canin
Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser
Innan nästa möte måste utkast till verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner vara
färdiga för fastställande.
Beslut: Samtliga skickar texter rörande sitt ansvarsområde till Anita innan mötet i
januari.
§ 61

EKONOMI
Rapport
Kassören redogör för det ekonomiska läget. Klubben har en mycket god ekonomi. Det är
viktigt att överskottet används så att det på bästa sätt ska komma medlemmarna tillgodo.
Beslut: Att ytterligare subventionera sektionernas deltagande på 2018 års
sektionsdagar. Kostnad 500 kr/deltagare oavsett antal. Sektioner med väldigt höga
resekostnader till sektionsdagarna kan också ansöka om bidrag till resekostnader.
Beslut: Att avsätta pengar för en Open Show domarkonferens hösten 2018.
Leverantör av banktjänster
Inger har varit i kontakt med Roslagens Sparbank i syfte att undersöka ett alternativ till
Nordea. Banken erbjuder ett välfungerande koncept till en bra kostnad.
Beslut: Att flytta klubbens banktjänster från Nordea till Roslagens Sparbank.
Beslut: Kassören ska vara behörighetsadministratör.

§ 62

RAS/AVEL
Rapport RAS
Det slutliga dokumentet är skickat till SSRK:s avelsansvarige för fastställande av
huvudstyrelsen.
Bevakningslista RAS
Vi har tidigare beslutat att upprätta en separat bevakningslista för RAS. Kerstin
presenterar ett förslag på hur den kan se ut.
Beslut: Att använda bevakningslistan i arbetet med avelsfrågor framöver.
Valphänvisningen
Det finns önskemål från de som är involverade i arbetet med klubbens valphänvisning om
att justera rutinerna för att undvika onödigt extrajobb. Man önskar få förtydligat att inget
arbete med att godkänna valpkullen påbörjas innan betalningen har kommit in på
klubbens konto.
Beslut: Att uppdatera hemsidan med förtydligande om detta.
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§ 63

MENTALITET/FUNKTION
Rapport mentalitet
I år har sammanlagt 278 golden genomfört BPH eller MH. En tydlig ökning jämfört med
förra året.
Vi har nu över 500 beskrivna hundar och det innebär att vi kommer att få en genetisk
analys från SKK nästa år.
Rapport funktion
Antal beskrivna hundar på FB‐R har minskat drastiskt jämfört med förra året. Styrelsen
diskuterar tänkbara anledningar till detta. Vid kontakt med SSRK har framkommit att en
av anledningarna troligen är brist på utbildade beskrivare. Det är därför viktigt att vi även
fortsättningsvis uppmuntrar fler att utbilda sig.
Foldern om FB‐R som går ut till nya valpköpare är slut. Broschyren är under omarbetning
av SSRK. Lena och Anita har gjort ett informationsblad som vi kan använda i väntan på
den nya broschyren. Informationsbladet innehåller även information om BPH.
Beslut: Att ta upp frågan om det minskade intresset för FB‐R på sektionsdagarna.

§ 64

HÄLSA
Rapport
Janet presenterar ny statistik avseende HD och ED. Styrelsen diskuterar hur HD‐ och ED‐
statusen ska kunna förbättras. Vi fortsätter att jobba med frågan framöver.
Hälsablanketten
Janet har gjort ett förslag på ett online‐formulär för att förenkla för hundägare som vill
rapportera hälsoproblem. Formuläret kommer att läggas ut på hemsidan inom kort.
Dödsfallsrapportering
Janet har även gjort ett förslag på ett online‐formulär för dödsfallsrapportering.
Formuläret kommer att läggas ut på hemsidan inom kort.
Ögon
Annika Andersson lämnar lägesrapport om den forskning som bedrivs av Thomas
Bergström på SLU och som vi lämnat bidrag till.
Cancer
Janet har haft kontakt med Flatklubben om deras hälsoprojekt. Det har ännu inte
framkommit något resultat av forskningen.

§ 65

JAKT
Nordiskt Mästerskap 2018
NM kommer att genomföras den 27 juli i Hjo i anslutning till Klubbmästerskapet.
Provledare är Tommy Lundin, kommissarie är Gun Eriksson. Svenska domare är Roger
Westerman och Anki Andersson.
Uttagningen av de lag som ska representera Sverige kommer att göras på ”Apportera för
livet”, den 12 maj.
Beslut: Att de deltagare som representerar Sverige skall vara medlemmar i
Goldenklubben.
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Klubbmästerskapet 2018
Provet kommer att genomföras i Hjo den 28‐29 juli och arrangörer är Skaraborg/Älvsborg
tillsammans med Göteborg/Bohuslän. Provledare är Eva Arnell Ek och kommissarie är
Anita Ohlson. Svenska domare är Roger Westerman och Anki Andersson.
Uppföljning jaktprovsprotokoll
Gun har sammanställt statistik från B‐prov för 2016 och 2017.
WT rosetter
Hittills har alla som fått 75 p eller mer på WT fått en rosett. Det kan bli många rosetter på
ett WT och kostnaden blir hög. Gun tar upp ett förslag om att i stället ha placeringsrosetter
(1, 2 och 3). Styrelsen funderar vidare på förslaget och tar upp det vid ett senare tillfälle.
Skrivelse från GRK Värmland
GRK Värmland har uppmärksammat att många hundar kommer till B‐prov utan att vara
tillräckligt förberedda. Detta i kombination med att hundar blir bortlottade har gjort att
man föreslagit att klubbstyrelsen ska arbeta för att det tas fram någon typ av anlagstest,
som måste vara godkänt innan man kan anmäla till B‐prov.
Beslut: Att Gun kontaktar SSRK:s jaktansvarige och diskuterar frågan, samt
rapporterar på nästa möte.
§ 66

EXTERIÖR
Utställningsprogram 2018
Utställningsprogrammet för 2018 är fastställt och kommer att presenteras i Golden Nytt.
Online‐formulär Open Show
Kristina har undersökt några olika alternativ och rapporterar om fördelar och nackdelar.
Inget av förslagen upplevs dock som tillräckligt anpassat för att vi ska gå vidare med
dessa.
Beslut: Vi tipsar sektionerna om Hundpoolens gratistjänst tills vidare och jobbar
ytterligare med frågan.
Guldhundar
Guldhundarna till Open Show är väldigt dyra och många sektioner tycker att de innebär
en alltför stor kostnad. Styrelsen diskuterar andra alternativ.
Beslut: Anita undersöker annat alternativ som vi kan presentera på
sektionsdagarna.

§ 67

GOLDENSPECIALEN
Kommittén har haft ett kombinerat uppföljnings‐ och uppstartsmöte och Lena
rapporterar från mötet. Domare till utställningen är redan klara och kommittén har tagit
fram ett antal förslag på WT‐domare.
Kungsbyn är bokad för 2018, men det har funnits kritik mot vissa saker och kommittén
kommer därför att undersöka några andra alternativ.
Beslut: Att utse Christine Jansson till provledare för ÖKL och EKL. Att utse Gun
Eriksson till provledare för NKL.
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§ 68

INFORMATION / PR
Julkort
Anita ansvarar för att skicka ut årets julkort. Samtliga mailar Anita om vilka personer man
vill sända julkort till.
Hederspriser till Goldenspecialen, Klubbmästerskapet och Club Show
Styrelsen diskuterar hederspriser till nästa års arrangemang.
Beslut: Anita beställer graverade vaser av samma typ som vi tidigare använt.
Hundras i fokus
SKK har valt ut ett antal raser som ska få extra synlighet på www.kopahund.se. En av
dessa raser är golden retriever. Vi har fått hjälp med produktion av en flyer, som har
tryckts upp i både A3‐format och A4‐format. Dessa kommer att finnas med på mässor och
andra arrangemang där vi möter blivande valpköpare.
Anslagstavlan Golden Nytt
Styrelsen går igenom vilka notiser som ska finnas i kommande nummer.
Nybeställning raskompendium
Vårt raskompendium är snart slut och behöver tryckas upp igen. Kristina har tittat på vårt
nuvarande kompendium och föreslår en del förändringar i texternas disponering.
Beslut: Kristina och Kerstin ser över texten och kommer med ett förslag till
aprilmötet nästa år.
Informationssida i GN
Anita och Annika har gjort ett förslag på texter angående röntgen, ögonundersökningar,
BPH och FB‐R.
Beslut: Att regelbundet lägga in texten i Golden Nytt.

§ 69

UTBILDNING
Goldenlägret
Kvinnerstaskolan är bokad för nästa års Goldenläger. Datum blir 4‐8 juli.
Rasutbildningen
Rasutbildningen är reviderad och litteraturförteckningen är uppdaterad. Styrelsen
diskuterar det faktum att det är få utbildningar som arrangeras i sektionerna. Ett fåtal
personer genomför utbildningen på distans.
Beslut: Att på sektionsdagarna ta upp frågan om rasutbildningen i framtiden.
A‐provskurs
Gun har haft kontakt med några presumtiva arrangörer och jobbar vidare på det.

§ 70

Sign ………….

SEKTIONERNA
Rapport
Styrelsen har uppfattat att många sektioner har svårt att få funktionärer till sina styrelser,
precis som för hela föreningslivet.
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Sektionsstadgar
Klubbstyrelsen har reviderat klubbens stadgar utifrån de nya typstadgarna. Styrelsen
diskuterar om vi bör göra motsvarande modernisering av sektionernas stadgar.
Beslut: Att ta upp frågan igen nästa verksamhetsår.
Sektionsdagarna
Styrelsen diskuterar och fastställer programmet till sektionsdagarna.
§ 71

GOLDENFULLMÄKTIGE
Inkommen motion
Det har inkommit en motion från GRK Västerbotten. Styrelsen diskuterar motionen.
Beslut: Kristina formulerar ett förslag på yttrande och presenterar detta på nästa
möte.

§ 72

BEVAKNINGSLISTAN
Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

§ 73

INKOMMANDE SKRIVELSER

Augusti:
SSRK – Protokollsutdrag § 277 HS möte 170715-16
SKK – Inbjudan till My Dog 2018
SSRK – Protokollsutdrag § 273 HS möte 170715-16
SKK – Ang. utbildningstillfällen om index för AD/HD
SSRK – Information ang. diplomerade WT domare
SSRK – Protokoll med bilagor HS-möte 170715-16
SKK – Erbjudande att vara med i projektet ”Hundras i fokus - Golden retriever”
SKK – Nu flyttar vi till ny adress
SKK – Påminnelse anmälan till utbildning för handledare vid ringsekreterarutbildning
SSRK – Påminnelse om anmälan till utbildning för WT-domare
September:
SKK – Protokollsutdrag § 72 SKK/JhK nr 3/2017
SSRK – Information om hösens uppfödarträffar
SKK – Tredje programmet i serien SKK Play för uppfödare
SSRK – Fakturering av avgifter för Rasdata.nu
SSRK – Påminnelse om ansökan om utställningar 2020
SSRK – Inbjudan till CUA-kurs
SKK – Beträffande utställningsprogrammet 2018
SSRK – Beträffande återbetalningar SSRK Prov (SBK Tävling)
SKK – DN beslut 64, 66 och 68. 170726
SBK – Regelrevidering FCI-regler i lydnad
SSRK – HS protokoll med bilagor och kommittéprotokoll 170902-03
SKK – Information om Stockholms Hundmässa 16-17 december 2017
Evidensia Linköping, Chefsveterinär Helena Backman – Svar på brev ang. uttalandet
att golden retriever toppar bitstatistiken
GRK Västerbotten – Motion till Goldenfullmäktige
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Oktober:
SKK – Stipendium för utställningsfunktionärer
SKK – Förfrågan om utökat rasregister
SKK – Jakthundskommitténs stipendium
November:
SKK – Auktorisation exteriördomare
SSRK – Regelrevidering Viltspårsregler
SSRK – HS protokoll per capsulam 171029 inkl. bilaga
SHU – Beträffande Juniorhandling, nya domare och regler
SKK – Inbjudan till handledarutbildning för SKK (nya) fysiska uppfödarutbildning
SKK – Information rörande index
§ 74

UTGÅENDE SKRIVELSER

Oktober:
SSRK – RAS för Golden retriever 1017-2021
§ 75

MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande tackar alla för ett givande möte och förklarar mötet avslutat.

____________________________
Anita Ohlson
Ordförande

Sign ………….

____________________________
Lena Ohlsson
Justerare

…………

_________________________________
Annika Sahl Kadar
Sekreterare
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