Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby
Beslutande:

Owe Rindstrand
Anita Ohlson

Sigvard Eriksson § 85-90, 98-102

Lena Ohlsson § 91-97

Janet Johansson
Eva Arnell Ek

Annika Andersson

Ingrid Grundström
Suppleanter:

Lena Ohlsson § 85-90, 98-102

Catrin Möller

Adjungerade:

Annika Sahl Kadar, sekreterare

Eva Sjölinder-Hansson, valberedningen, på lördagen

§ 85

MÖTETS ÖPPNANDE

§ 86

VAL AV JUSTERARE

§ 87

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§ 88

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

§ 89

ORDFÖRANDE

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade helgens styrelsemöte öppnat

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Anita Ohlson

Föreliggande dagordning godkändes

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Rapport

Vi har fått ett tillfredställande svar från SSRK angående vår fråga om skrivningen i ett
HS-protokoll.

Beslut: Styrelsen har en följdfråga som Owe och Anita får uppdraget att utforma.
Sign ………….

…………
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Vi behöver en extra dator på styrelsemötena och vid KM och andra tillfällen.
Beslut: Klubben köper ny bärbar dator som förvaras hos Anita O.

Verksamhetsplan 2014

Styrelsen går igenom och justerar förslaget till verksamhetsplan 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Styrelsen går igenom verksamhetsberättelsen och gör en del justeringar.

Hedersmedlem

Styrelsen diskuterar ett förslag vi fått från medlem.
Beslut: Att föreslå fullmäktige att utse Per Aschan till hedersmedlem.

Utmärkelser

Goldentrofé hane: Thornywait Gift to Floprym
Goldentrofé tik: Dewmist Star of Africa
Uppfödartrofé: Henric Fryckstrand

Stenbury Trophy: Dewmist Lawrence of Arabia
Iron Coin: Henric Fryckstrand

Beslut: Att tilldela Ungdomsresestipendiet till Anna Widerberg
Att föreslå Agria att tilldela Agria Stipendiet till Lotta Fornås
Att tilldela Breeders Crown till Agneta Cardell

Owe skriver motiveringarna och informerar pristagarna.
Skrivelse har inkommit till styrelsen från GRK Göteborg med synpunkt på tidpunkten för
styrelsens beslut om att avskaffa utmärkelsen Årets Viltspårshund. Detta då det kan

vara många som tävlat med sin hund under året i syfte att erövra utmärkelsen. Styrelsen
håller med sektionen om deras synpunkt, men finner det tyvärr inte möjligt att dela ut
utmärkelsen i år, då det inte har annonserats i GN nr 4 att utmärkelsen är möjlig att
söka. Det gör det omöjligt att nå ut till de som aspirerar till priset före
Goldenfullmäktige, då priset skulle ha delats ut.

Beslut: Anita tillskriver GRK Göteborg och beklagar att tidpunkten för beslutet har
upplevts som olämplig, men att beslutet kvarstår.

Motioner
1.

Motion från GRK Stockholm/Gotland om GN som nättidning. Anita har skrivit ett

2.

Motion från GRK Stockholm/Gotland om att GRK skall verka för att ge C-prov

underlag till styrelsens avslagsyrkande.

officiell status. Eva Arnell Ek formulerar styrelsens bifallsyrkande.

Beslut: Att föreslå GFM att avslå motion 1 och bifalla motion 2.

Propositioner

Anita, Annika A och Janet har skrivit ett förslag till proposition angående

avelsrekommendationer och valphänvisningsregler. Styrelsen går igenom dokumentet
och gör en del justeringar.
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Möten under 2014
3-4 maj

16-17 augusti

15-16 november

9-11 januari 2015
20-22 mars 2015

Bevakningslistan

Styrelsen går igenom bevakningslistan och stryker de punkter som är åtgärdade.

§ 90

EKONOMI

Rapport

Likviditeten i klubben är god, och vi följer budget.
Kassörens dator har gått sönder, så en ny har inköpts till klubben.
Kassören har funnit gamla fordringar i bokföringen som inte finns. Kassören

återkommer inom 14 dagar med slutgiltigt bokslut efter justeringar.
Beslut: Att boka upp 11 551 kr som en intäkt under kundfordringar.

Beslut: Att de 3 005 kr som betalats ut för ögonlysning av äldre hundar skall tas ur
Goldenfonden.

Budget 2014

Styrelsen går igenom resultat och balansräkningen för 2013 och gör ett förslag till
budget för 2014.

Beslut: Att föreslå den framtagna budgeten för fullmäktige.

§ 91

RAS/AVEL

Möte med SKK

Eftersom Sofia Malm kommer till sektionsdagarna avvaktar vi med att boka möte med

SKK:s avelskommitté tills vi vet vad hon kommer att informera om. Det vi vet att vi vill
prata om är i alla fall avläsningssystemet. Är avelsindex på prov?

Avelskonferens SKK 2014

Annika har skrivit ett svar till SKK om Genetiska variationer.
Beslut: Annika A och Janet deltar på konferensen.

§ 92

MENTALITET/FUNKTION

FB-R

Det har varit en utbildning i november och en deltagare från GRK var med, men vi har

ingen uppgift på om vederbörande är godkänd eller ej. I övrigt har Lena inte hört att det

hänt något. Lena kommer att gå på mötet med kommittén söndag 12 januari för att bli

informerad, samt efterfråga en budget och verksamhetsplan för FB-R. Hur ser tidsplanen
ut innan det här finns i hela Sverige? Lena återkommer till styrelsen med information.
Sign ………….

…………
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Om det finns anledning för oss att agera innan nästa styrelsemöte kommer vi att ha ett
extra telefonmöte.

Vi har fått information om BPH från SKK, som vi kommer att lägga ut på hemsidan och i
GN.

Från och med 1/1 2014 skall anmälan till MH göras via SSRK prov. Detta innebär att vi
måste uppdatera vår manual.

Brev från medlem med synpunkter på beslutet om Time out från FB-R

Funktionsansvarige har avgett ett svar till medlemmen. Styrelsen ser det som ett fullgott
svar i frågan.

Sammanfattning av Funktionsbeskrivningen

Styrelsen diskuterar om Kent Svartberg kan titta lite på vad vi har lärt oss av den gamla
funktionsbeskrivningen.

Beslut: Janet tar kontakt med Kent Svartberg och frågar om han kan göra en sådan

utvärdering samt informera om resultatet på sektionsdagarna 2015. Kostnaden för
uppdraget belastar Goldenfonden.

§ 93

HÄLSA

Rapport

Det har kommit ett förslag från GRK Stockholm/Gotland om att frågor om hur den

typiska goldenägaren ser ut ska skickas ut i samband med Hälsoenkäten. Styrelsen
konstaterar att det redan finns sådana frågor i enkäten.

Beslut: Janet ser över enkäten om den behöver kompletteras med några frågor samt
svarar GRK Sthlm/Gotland.

RAS
Bakre Polär Katarakt – handlingsplan

Vi har nu sett flera gånger att detta verkar vara en sjukdom som ibland ”kommer och

går”, dvs. hundar ögonlyses ena gången med anmärkning och nästa gång ua!

Frågan är om vi verkligen vill slå ut många hundar när diagnosteringen verkar vara så

osäker. Styrelsen diskuterar hur vi skall kunna arbeta med att minska sjukdomen i rasen.
Vi bör prata med Thomas Bergström på SLU för att höra vad vi kan tillföra pågående
forskning. Vem är SKK:s ögonveterinär? Vi skulle vilja ha ett samarbete där.

Beslut: Annika A kontaktar Thomas Bergström och Kristina Narvström som ett första

steg.

§ 94

JAKT

NM 18 juli 2014 Villingsberg

Eva redogör för hur upplägget är planerat. Boende för startande och domare är bokat på
Ånnaboda. En kommitté bestående av Lisa Falck, Lena Ingmarsdotter och Gun Eriksson
är närvarande under denna punkt, och kommer att ta hand om vidare planering.

Sign ………….

…………
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KM 18-20 juli Villingsberg

Domarna är klara för KM, B-G Landin- nkl, Sören Swärd – ökl och Leif Gustavsson – elit.

Planeringen fortsätter enligt plan.

Goldenspecialen

Lena informerar om hur planeringen fortskrider. Funderingar finns hur man poängsätter
eliten? Styrelsen konstaterade att beslut fattades redan för två år sedan att återgå till

som det var tidigare, dvs. att eliten har ett WT på samma sätt som övriga klasser och att

de sedan har en final på söndagen mitt på dagen, då utställningen också gör ett avbrott.
Tommy Zetterman dömer hanar och Therese Zetterman tikar i Open Show.

SSRK Prov lottningssystemet

SSRK Provs lottningssäsong löper från 1/3 till 28/2. Eva skriver i GN.

B-prov regeländringar

Det kommer regelrevidering 2017. Sista dag för synpunkter är 31/1-14. Styrelsen
diskuterar relevansen av att en retriever bör apportera kanin/hare, då det är en

fågelhund och vi skall testa och pröva deras anlag? Många domare kräver hårvilt trots
att det står bör. Styrelsen diskuterar också regeln om förbud mot koppel under

transporterna till momenten. Detta kan eventuellt påverka antalet starter i NKL, då

många nya förare som är ovana kanske tycker det känns för svårt och därför inte vågar

anmäla. Vi bör också förbereda SSRK på att det finns en motion till GFM om officiellt WT
och att klubbstyrelsen stödjer den.

Beslut: Eva och Owe skriver svar till SSRK.

Ansökan om KM 2015

Skall vara inne senast 31/1-14. Eva lägger in om 18-19 juli 2015.

Förslag om förenklad provplanering

Föreligger förslag från SSRK att de särskilda proven ska kunna läggas in direkt på SSRK
prov senast tre veckor innan provet, under förutsättning att det inte finns något
ordinarie prov i geografiska området.

§ 95

EXTERIÖR

Open Show domarkonferens

Det planeras två OS domarkonferenser under hösten 2014, en i Sundsvall och en i
Jönköping. Ingrid tar fram några frågor att användas vid grupparbete på

sektionsdagarna: vilka domare är det sektionerna vill ha med på listan framöver, skall
domarna vara välutbildade, nyrekrytering, mm, för att sedan ta upp svaren för

diskussion på konferensen. Inbjudan till konferenserna går ut efter sektionsdagarna.

§ 96

INFORMATION / PR

Förslag från medlem om utökad information på hemsidans uppfödarsida
Beslut: Anita funderar till nästa ordinarie möte och kommer med ett förslag.

Byte av webbhotell

Klubben har bytt webbhotell till Manufrog, med det sparar vi 7 500 kr/år.
Sign ………….
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Synpunkter på Goldenfilmen

Det har inkommit synpunkter på Goldenfilmen från medlem. Styrelsen har tittat på

filmen och tolkar syftet med episoden i filmen. Syftet med filmsekvensen är att inte
väcka bytesmedvetenhet - att goldenägarna ska undvika att för ofta förbjuda en
medfödd egenskap – att bära.

Beslut: Att inte göra någon förändring i filmen. Anita besvarar brevskrivarna.

§ 97

UTBILDNING

Certifieringsutbildning

En medlem går på SSRK:s certifieringsutbildning för GRK:s räkning.

Goldenlägret 2014

Kommer att genomföras 2-6 juni 2014 på Kvinnerstaskolan i Örebro.

Mentorskap

Lena har fått förfrågan om mentorskap från en person som går uppfödarutbildningen.

Styrelsen tycker inte att man skall utse vissa personer, utan att styrelsen vid behov
försöker hjälpa till att hitta lämplig mentor i geografisk närhet.
Beslut: Lena kontaktar lämplig uppfödare i det aktuella fallet.

Uppfödarutbildning – tillägg

Den nya boken ” Hundavel i teori och praktik” läggs till i litteraturlistan för

Uppfödarutbildningen.

Beslut: Att lägga till boken ”Hundavel i teori och praktik till litteraturlistan för
uppfödarutbildningen. Annika, Lena och Anita ser över den nya manualen.

§ 98

SEKTIONERNA

Sektionsdagarna

Styrelsen går igenom programmet för sektionsdagarna.

Poängkampen

Det har kommit in tre ansökningar. Två av dem har samma poäng, så då skall det enligt
reglerna avgöras av medlemsvärvningen. I det aktuella fallet är inte detta relevant, då
det varit sammanslagning mellan sektioner under 2013.
Beslut: Att ge båda sektionerna 10 000 kr- var i år.

§ 99

Goldenfullmäktige

Styrelsen går igenom checklistan inför Goldenfullmäktige och fördelar

arbetsuppgifterna. Det är klart med att Lars Ramberg sitter som ordförande.

Sign ………….
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§ 100

§ 101

§ 102

INKOMMANDE SKRIVELSER

SKK- Nytt supplement till Utställnings- och championatregler gällande från och med
1 januari 2014
SKK - Beslut om tillträdesförbud
SKK - Beslut om registreringsförbud
SKK - Lista över personer med "Icke hänvisning" och "Åter hänvisning"
Medlem - Synpunkter på styrelsens beslut om Time out vad gäller SSRK:s FB-R
SSRK - Önskemål om synpunkter inför regelrev. av Jaktprovsbestämmelser 2017
SSRK - Inbjudan till informationsmöte om FB-R
SSRK - Meddelande om ny Viltspårsdomare
SSRK - Önskemål om klubbens medlemsantal
SKK - Lista över personer som tidigare varit uteslutna ur SKK-organisationen och som
fått beviljat återinträde
SKK - Lista över personer som ej får bli medlemmar utan att DN tillstyrker
SKK - Lista över personer som är uteslutna ur SKK-organisationen
SKK - Inbjudan till Temautbildning från Avelskommittén april -14
SSRK - Svar på skrivelse från Goldenklubben gällande FB-R
Medlem - Synpunkter på styrelsens beslut om borttagande av utmärkelsen Årets
Viltspårshund
SSRK - Svar på skrivelse från Goldenklubbens styrelse angående beslut i HS
SSRK - Information om SSRK:s medlemsregister
SKK - Inbjudan till utbildning för handledare vid ringsekreterarutbildning feb-14
Medlem - Synpunkter på Goldenfilmen
SKK - Auktorisationer exteriördomare
SSRK - Viltspårarrangemang inom vår organisation
GRK Medelpad/Hälsingland - Svar på remiss om klubbens valphänvisning
Medlem - Information om Hundcamp i Askersund
SKK - Information betr. beslut om kastrationsförbud för utställningshundar från 2017
SKK - Information om stipendium för funktionärer inom SKK:s Jaktprovsverksamhet
SKK - Information om förändringar i kursmaterial för uppfödarutbildning (Avelsboken)
GRK Sthlm/Gotland – Förslag till styrelsen om Goldenägarenkät
GRK Göteborg – Synpunker på styrelsens val av tidpunkt för beslut om borttagande av
utmärkelsen Årets Viltspårshund

UTGÅENDE SKRIVELSER TILL:

SSRK HS - Fråga kring HS beslutsordning
SSRK HS - Brev med reflektioner ang. utvecklingen av FB-R
SSRK HS - Följdfråga kring HS beslutsordning
Medlem - Svar ang. beslut om borttagande av utmärkelsen Årets Viltspårshund
SSRK HS - Svar på inbjudan till informationsmöte om FB-R
SKK - Svar på frågor om Genetiska variationer i rasen

MÖTETS AVSLUTANDE

Owe tackar samtliga för en intensiv helgs arbete och förklarar mötet avslutat.

Sign ………….
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