Protokoll fört vid styrelsemöte 13-14 augusti 2016, Scandic hotell, Upplands Väsby
Närvarande:

Anita Ohlson
Inger Karlsson
Annika Andersson
Janet Johansson
Lena Ohlsson
Kristina Nieminen
Ingrid Andersson

Anmält förhinder:

Cathrin Möller
Susanna Johansson

Adjungerad:

Annika Sahl Kadar, sekreterare

§ 36

MÖTETS ÖPPNANDE

§ 37

VAL AV JUSTERARE
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GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§ 39

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

§ 40

ORDFÖRANDE

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Kristina Nieminen
Den utsända dagordningen fastställdes

Föregående protokoll lades till handlingarna

Klubbens utmärkelser
Då styrelsen tidigare beslutat om att utmärkelserna Iron Coin och Stenbury Trophy ska tas ur
cirkulation, diskuterade styrelsen hur vi skulle hantera förvaring av dessa utmärkelser. Anne
Nerell har också inkommit med brev med önskemål angående Stenbury Trophy.
Beslut: Att tillskriva de inblandade och föreslå förvaring i enlighet med styrelsens
diskussioner.

Information från valberedningen
Valberedningens representant Owe Rindstrand önskar träffa så många som möjligt i styrelsen
den 30 september i anslutning till Goldenkonferensen.
Beslut: Anita kontaktar Owe och överenskommer med honom om lämplig tidpunkt för
möte.
Sign ………….

…………

Nya typstadgar
I oktober 2015 beslöt SKK CS om nya typstadgar för rasklubbar. Vid genomgång av de nya
typstadgarna framkommer att det i första hand handlar om ett modernare språkbruk, men det
finns även några ändringar där styrelsen önskar förtydligande från SKK:s föreningskommitté.
En nyhet är att vi i våra stadgar kommer att ha en ny medlemskategori - ungdomsmedlem. Nytt är
också att kallelse till fullmäktige kan ske digitalt och inte behöver skickas till delegaterna per post.
Beslut: Anita kontaktar SKK:s föreningskommitté med begäran om förtydligande av de
punkter som uppkom i diskussionen. Därefter skickas ett förslag till uppdaterade stadgar
ut via e-post till hela styrelsen. Sedan skickas det nya förslaget in till SSRK:s huvudstyrelse
för godkännande. Slutligen kommer det nya stadgeförslaget att fastställas av
Goldenfullmäktige.

§ 41

EKONOMI

Rapport
Inger rapporterar att det ekonomiska läget är stabilt.

Försäljning av nya stamtavleboken
För att kunna erbjuda medlemmarna att köpa den nya stamtavleboken i samband med
aktiviteter i sektionerna diskuterades frågan.

Beslut: Att subventionera priset på stamtavleboken till sektionerna samt att ge dem fri
frakt. Erbjudandet gäller vid köp av minst 10 böcker. Kristina skickar ut information till
sektionerna.

§ 42

RAS/AVEL

Goldenkonferensen
Just nu har vi 37 anmälningar till konferensen. Styrelsen diskuterar och slutplanerar programmet.
Beslut: Att genomföra konferensen.

Rapport RAS
Annika har börjat titta på uppdateringen av RAS.

Beslut: Annika och Janet går igenom RAS-dokumentet och återkommer med rapport till
nästa styrelsemöte.
Lägesrapport – utvärdering av avelsindex
Vi har efterlyst en utvärdering av avelsindex från SKK. Det senaste besked vi har är att det ska
komma en utvärdering under hösten.
Beslut: Annika och Janet bevakar detta och rapporterar på nästa styrelsemöte.

Brev till SKK om DNA-tester
Vi har tillskrivit SKK CS i februari angående frågan om att DNA-tester, som SKK godkänner för
registrering, inte finns publicerade i SKK Avelsdata. Detta är ett bekymmer för oss i samband med
valphänvisning. SKK CS skickade frågan vidare till Avdelningen för avel och hälsa, men vi har ännu
inte fått svar.
Beslut: Anita kontaktar SKK CS sekreterare och efterlyser svar på vårt brev.
Utvärdering av hälsoprogram
Vi har fått uppdrag från SKK att utvärdera våra hälsoprogram.

Beslut: Att ta upp frågan i samband med Goldenkonferensen 1-2 oktober och därefter jobba
vidare med frågan.

Sign ………….

…………

§ 43

MENTALITET/FUNKTION

Rapport
Det har hittills i år genomförts 59 FB-R, 61 BPH och 44 MH, vilket är avsevärt färre än 2015.
Styrelsen diskuterar vad som kan tänkas vara anledningen till detta.

Beslut: Att ta upp frågan på Goldenkonferensen och Sektionsdagarna. Vi informerar också i
sektionernas nyhetsbrev. Förutom det kommer vi också fortsättningsvis att skicka ut
information om FB-R och BPH i de valppaket som skickas via ut valphänvisningen.
Central avgift för FB-R
Enligt SSRK HS protokoll 2016-04-22—23 §123 ska stambokföringsavgiften vara inkluderad i den
avgift på 100 kr per hund som inbetalas till SSRK centralt. Vi tog upp frågan om avgiften på SSRK:s
representantskapsmöte, där vi framförde att vi ansåg att denna avgift bör tas bort och att
utbildningen av FB-R funktionärer skall finansieras i budgeten som all annan kärnverksamhet.
Funktionärer FB-R
Listan över beskrivare och testledare för FB-R på SSRK:s hemsida är inte helt aktuell.
Beslut: Lena kontaktar FB-R-kommittén angående detta.

§ 44

§ 45

HÄLSA

Rapport
Janet har uppdaterat HD- och ED-statistik för hanar med fler än 30 röntgade avkommor.

JAKT

KM 2016
Allt fungerade bra med nöjda deltagare. Vi hade 97 hundar som startade.
Klubbmästerskapet 2017
Skaraborg och Göteborg är villiga att arrangera KM 2017.

Beslut: Anita bekräftar till Skaraborg och Göteborg att klubbstyrelsen med glädje
accepterar erbjudandet. Provet arrangeras 22-23 juli 2017 i Hjo. Anita kontaktar
sektionerna och ber dem hålla oss informerade framöver om budget och övrig planering
av arrangemanget.
Nordiskt Mästerskap NWT 2016
Tre svenska lag åkte till NM i Finland, varav två lag har fått resebidrag från klubben.

§ 46

EXTERIÖR

Open Show program 2017
Kristina väntar på svar från tillfrågade domare innan hon kan färdigställa 2017 års
utställningsprogram.
Skåne/Blekinge har ansökt om att bjuda in en dansk uppfödare att döma Open Show 14 april 2017.
Beslut: Att bevilja Skåne/Blekinge att bjuda in dansk domare.

Domaranvisningar Open Show
Styrelsen gick igenom domaranvisningarna för Open Show domare och konstaterar att de behöver
uppdateras.
Beslut: Kristina uppdaterar domaranvisningarna utifrån förda diskussioner och ser till att
de är klara inför Exteriörkursen 10-11 september.

Sign ………….

Utbildningskrav för Open Show domare
Styrelsen har utvärderat de regler som infördes 2014. Kravet om deltagande på Open Show
domarkonferens har varit svårt att leva upp till, då klubben inte med tillräcklig regelbundenhet kan
erbjuda dessa konferenser. Klubben uppskattar dock även fortsättningsvis att våra domare deltar
på domarkonferens när tillfälle erbjuds.
…………

Beslut: Styrelsen beslutar om följande utbildningskrav för nya Open Show domare:
Genomgått exteriörkurs steg I, II och III, minst två elevtjänstgöringar för två olika domare
med minst fem års erfarenhet, minst ett skrivande ringsekreteraruppdrag på Open Show
om man inte är auktoriserad ringsekreterare. Den som efter genomgången utbildningsplan
önskar döma på klubbens Open Show skickar in en ansökan om detta till klubbstyrelsen
tillsammans med angivande av referenser till de domare man gjort sin elevtjänstgöring för.
Beslut: Open Show domare som avsagt sig domaruppdrag och åter önskar finnas på
domarlistan, ska ansöka om detta hos klubbstyrelsen.
Manual Club Show
Styrelsen har fått ett brev från Halland som arrangerade årets Club Show med förslag på
förändringar av manualen.
Beslut: Kristina går igenom Hallands förslag och återkommer i frågan vid nästa
styrelsemöte.

Club Show 2017
Ny domare: Hanar döms av Val Tregaskis, tikar döms, som tidigare bestämt, av Janet Buckingham.
Utställningen kommer att genomföras på Wideröragård i Vallåkra, nordöstra Skåne. CUA är Maria
Sjöberg.
Club Show 2018
Jämtland kommer att stå för arrangemanget. Domare blir Sverre Sand. CUA är Jenny Persson.

Club Show 2019
Det har inte kommit in någon ansökan.

Beslut: Kristina efterlyser arrangör för 2019 i Nyhetsbrevet.
Exteriörkurs steg III den 10-11 september.
Det är 15 deltagare anmälda. Kjell Svensson är kursledare och platsen är Scandic, Upplands Väsby.
Det behövs hundar till utbildningen – 18 golden och 6 av annan ras.
Beslut: Anita, Inger och Ingrid hjälps åt att hitta tillräckligt antal hundar.

§ 47

§ 48

GOLDENSPECIALEN

Goldenspecialen 2017
En kommitté har bildats som ska ansvara för Goldenspecialen 2017. Den består av:
Lena Ohlsson (sammankallande)
Eva Carlin
Thomas Broberg
Boel Andersson
Daniel Ekblom
Inger Karlsson
Anita Ohlson

Kommittén har haft ett kreativt möte i positiv anda på Villingsberg i samband med
Klubbmästerskapet.
Utställningsdomare är klara. Annika Hjälm dömer tikar, Ingrid Bergenblad dömer hanar och
Charlotte Carping dömer valpar. Goldenspecialen 2017 kommer att genomföras den 11-13 augusti
på Kungsbyn, Västerås.

INFORMATION / PR

Stamtavlebok 2015
Boken har kommit från tryckeriet och har börjat skickats ut till de som beställt.
Sign ………….

…………

Spalter i Golden Nytt
Styrelsen diskuterar de olika fasta spalterna i Golden Nytt, där ledamöterna skriver information
inom sitt ansvarsområde. Ibland händer det inte så mycket inom de olika områdena, vilket gör det
svårt att skriva. Vi är skyldiga att hålla våra medlemmar informerade och dessutom kommer
kontinuerligt nya medlemmar. Det är därför av vikt att information upprepas med jämna
mellanrum.
Beslut: Att ta bort utbildningsspalten. Aktuell information om utbildningar presenteras
istället i den spalt som berörs av utbildningen i fråga.

§ 49

UTBILDNING

Rapport
SKK Play kommer att sända ett nytt program den 21 september klockan 19.30 på temat
”Uppfödaren och lagen”.
Beslut: Anita lägger ut information på hemsidan och på Facebooksidan.

SKK:s utbildningskommitté har skickat ut ett nyhetsbrev som kan vara användbart i våra sektioner.
Beslut: Kristina skriver om detta i Nyhetsbrevet till sektionerna

Goldenlägret
Årets läger har fungerat bra och var som vanligt trevligt. Nivån på deltagarna var dock i år väldigt
ojämn. Styrelsen diskuterar hur man på bästa sätt jobbar vidare, så att alla deltagare får optimal
utdelning av lägerdagarna. En insamling bland deltagarna resulterade i att 4 000 kr skänktes till
Cancerfondens insamling ”Apportera för livet, mot cancer”.

Beslut: Lena och Annika funderar på hur vi eventuellt kan förbättra nästa års läger och
återkommer med förslag på kommande möten.

§ 50

SEKTIONERNA

Sektionsdagarna 25-26 mars 2017
Programinnehållet till sektionsdagarna 2017 diskuterades.

Beslut: Vi bjuder in tilltänkta föreläsare och arbetar vidare med programinnehållet på
nästa möte.
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§ 53

Sign ………….

GOLDENFULLMÄKTIGE

Rapport
Inget att rapportera

BEVAKNINGSLISTAN

Bevakningslistan gås igenom och uppdateras.

INKOMMANDE SKRIVELSER

2/5: SSRK/SKK – Inbjudan till Grundutbildning för avelsfunktionärer 15-16 oktober 2016,
Protutdrag UtstK nr 2-2016 /2016-03-31 Policyfrågor + §38
och Protutdrag JhK nr 2-2016/2016-04-07 §21 + §27
12/5: Anne Nerell - The Stenbury Trophy
18/5: Robert Bohman, GRK Västerbotten - Ansökan om resebidrag för utbildning av två
funktionärer/kastare inom FB-R
3/6: Enkät - framtida retrieverklubb
3/6: SSRK - Ansökan om prov hos SBK 2017
17/6: SSRK/SKK - Utbildning för ordförande, sekreterare och kassörer + Anordna BPH för era
medlemmar i sommar
17/6: SSRK - Domarauktorisationer jaktprov + Regelöversyn och utvärdering av hälsoprogram
…………

22/6: SSRK - HS-protokoll med bilagor 22-23 april 2016 + HS-protokoll 14 maj 2016 + Information
om SKK-play för uppfödare
30/6: SSRK/SKK - Ny artikel om BPH med lite nya bilder att användas fritt av Jakthundklubbarna
1/7: SSRK/SKK – Domarauktorisation golden retriever Anne-Chaterine Edoff
7/7: SSRK/SKK - Betr vaccinationsbestämmelser + Nordic Dog Show
14/7: SSRK/SKK – Protokoll med bilagor HS-möte 2016 05 14 + Protokollsutdrag
bestyrelserapport + Nya exteriördomare för utbildning till allrounder
5/8: Tina Angrell – synpunkter på krav för blivande exteriördomare och Open Show domare
8/8: SSRK – Avauktorisation jaktprovsdomare retriever
8/8: SSRK – Förtydligande gällande SSRK:s avtal med Royal Canin
8/8: Eva Jönsson – förslag angående rekrytering av Open Show domare
8/8: SKK – Auktorisationer exteriördomare
12/8: Västra kennelklubben – Rasklubbstorget på My Dog 2017
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§ 55

UTGÅENDE SKRIVELSER

Inga utgående skrivelser förelåg

MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande tackar för en konstruktiv helg och förklarade mötet avslutat.
………………………………….
Anita Ohlson
Ordförande

Sign ………….

…………

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

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

