Protokoll styrelsemöte 13-15 januari 2017, Scandic Hotell, Upplands Väsby
Beslutande:
Anita Ohlson
Inger Karlsson
Lena Ohlsson
Annika Andersson
Janet Johansson
Ingrid Andersson

Anmält förhinder:
Kristina Nieminen
Cathrin Möller
Susanna Johansson

Adjungerad:
Annika Sahl Kadar, sekreterare
Övriga deltagare:
Gun Eriksson, § 91
§ 82

§ 83

§ 84

§ 85

§ 86

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

VAL AV JUSTERARE
Att jämte ordförande valdes Lena Ohlsson att justera protokollet.
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Föreliggande dagordning godkändes.

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll är utsänt och godkändes.

ORDFÖRANDE
Bouppteckning
Klubben har blivit kallad till en bouppteckning. Klubben har fått ett arv som kommer att
tillfalla vår forskningsfond när den andre testamentatorn går bort.

SKK:s organisationsöversyn
Anita har deltagit på ett informationsmöte den 19 november där arbetsgruppens förslag
presenterades. Många negativa synpunkter framfördes på mötet, framför allt från
rasklubbarnas sida. Projektgruppen har nu begärt förlängd utredningstid.
Sign ………….
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Registreringsstatistik
Under 2016 registrerades 1 899 hundar – i stort sett oförändrat antal från tidigare år.
Utmärkelser
Goldentrofé hane
Nous’s Dream Be My Shadow, Gunilla Wedeen.

Goldentrofé tik
SE (U)UCH DK UCH NO UCH Dewmist Diversity, Henric Fryckstrand.
Uppfödartrofén
Gunilla Wedeen, kennel Doubleuse.
Ungdomsstipendiet
Ingen ansökan har inkommit.

En tidigare ungdomsstipendiat har ännu ej inkommit med sin reseberättelse.
Beslut:
Anita tillskriver den tidigare ungdomsstipendiaten.
Breeders Crown
Styrelsen diskuterar tänkbara kandidater.

Beslut: Att tilldela Annika Thunfors utmärkelsen Breeders Crown.

Agriastipendiet
Styrelsen diskuterar tänkbara kandidater.

Beslut: Att tilldela Eva Arnell Ek årets Agriastipendium.
Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen gick igenom upprättade förslag till verksamhetsberättelse.
Beslut: Att fastställa verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsplan 2017
Styrelsen gick igenom upprättade förslag till verksamhetsplan.
Beslut: Att fastställa verksamhetsplanen.

Nytt stadgeförslag
Anita har kommunicerat med SSRK Hs om de ändringar som styrelsen föreslår.
Ändringarna handlar mest om modernisering av språk och arbetsrutiner. Förslaget
kommer att läggas fram för beslut till Goldenfullmäktige för att sedan skickas vidare till
SSRK Hs för fastställande.
§ 87

EKONOMI
Rapport
Inger redogör för klubbens ekonomiska läge. Resultatet visar ett positivt bokslut. Detta
beror på minskade kostnader för medlemservice, ökade intäkter på annonser i Golden
Nytt, samt minskade kostnader för styrelsen.

Beslut: Att godkänna den ekonomiska rapporten. Att från 2017 höja
sektionsbidraget med 5 kronor per medlem.

Sign ………….
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Utestående fodringar
Styrelsen diskuterade hur vi ska agera när en medlem inte betalar beställda varor och
anmälningsavgifter till utställningar.

Beslut: Inger kontaktar den medlem som i dagsläget har skulder till klubben. Anita
återkopplar till den sektion som hört av sig i samma ärende.
Ögonlysning av äldre hundar
Styrelsen diskuterar frågan om vi även fortsättningsvis ska subventionera ögonlysning av
äldre hundar.
Beslut: Att även fortsättningsvis subventionera ögonundersökning av hundar äldre
än 7 år.
§ 88

RAS/AVEL
Rapport RAS
Arbetsgruppen har påbörjat revideringen av RAS-dokumentet och börjat fundera på vilka
ändringar vi kan tänkas föreslå. Det har gått ut brev till sektionerna med uppmaning om
att bjuda in till medlemsmöten. Det finns också en uppmaning på hemsidan om att
enskilda medlemmar ska komma in med synpunkter. Arbetsgruppen avvaktar nu input
från sektionerna och enskilda medlemmar. Under sektionsdagarna kommer vi ha
grupparbeten om RAS.
SSRK Avelskonferens 11-12 februari 2017
Vi har blivit inbjudna till konferens. Programmet ser intressant ut.
Beslut: Att skicka två deltagare till konferensen.

Valphänvisning 2016
Under året har klubben hänvisat 86 valpkullar och 19 omplaceringar.

Rasutbildning 2016
Ingen sektion har arrangerat rasutbildningar under 2016. Fem medlemmar har
genomfört utbildningen på egen hand med hjälp av mentorer.

Forskningsbidrag
Pengarna till Thomas Bergströms ögonprojekt, som klubben har tidigare beslutat att
stödja, har utbetalats. Vi förväntas få resultat av forskningen under våren.

Utvärdering avelsindex
Vi har fått den utvärdering som vi efterfrågat och vi kommer att studera den närmare.

Skrivelse angående Goldenkonferensen
Styrelsen har fått ett brev från en medlem, angående ett påstående från en av föreläsarna,
att golden retriever leder bitstatistiken, där Läkartidningen angavs som källa. Styrelsen
har försökt få fram fakta om påståendet går att styrka, men ännu ej lyckats.
Beslut: Annika svarar brevskrivaren.
§ 89

Sign ………….

MENTALITET/FUNKTION
Rapport
Det är ett antal beskrivare och testledare för FB-R klara. Listan på funktionärer är dock
inte reviderad ännu.

…………
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§ 90

HÄLSA
Rapport
Janet har gjort en extra beställning av rasdatafiler, då vi behövde det för att kunna komma
igång med RAS-uppdateringen. Därmed finns nu komplett statistik för åren 2012-2016.
Janet har sammanställt statistiken och den presenterades för styrelsen.
Janet har varit i kontakt med blodbiobanken på SLU, som var positiv till ett samarbete om
hur vi ska locka fler hundägare att ge blod till olika pågående forskningsprojekt.
Beslut: Att skicka ut den kompletta statistiken till alla sektioner.

§ 91

JAKT
Statistik WT
Arbetsgruppen för Working Test retriever inom SSRK arbetar med att sammanställa
statistik över antal genomförda WT och antal starter under 2016 för att få en uppfattning
om hur stor denna verksamhet är inom avdelningar och rasklubbar. Efter kontakt med
sektionerna har GRK också redovisat vår del av verksamheten.
Jaktprovsdomarkonferens
Klubben är inbjuden att närvara på årets Jaktprovsdomarkonferens. Vi har gått ut med
information i Golden Nytt och bett medlemmarna komma in med frågeställningar att ta
upp. Tyvärr har inte några frågor kommit in.
Beslut: Inger deltar i konferensen den 26 februari.

KM 2017
Årets Klubbmästerskap kommer att arrangeras i samarbete med två sektioner Skaraborg/Älvsborg och Göteborg/Bohuslän. Styrelsen diskuterar problemet med att få
sektioner att ta på sig stora centrala arrangemang som med största sannolikhet ger en
ekonomisk förlust. Styrelsen diskuterar också möjligheten att tillsätta en kommitté som
är knuten till styrelsen. Kommittén skulle då ha det övergripande ansvaret för att sedan
med hjälp av sektionerna genomföra arrangemanget.
Beslut: Inger fortsätter dialogen med 2017 års arrangörer.

Beslut: Att bilda en KM-kommitté för framtida Klubbmästerskap.
Beslut: Att informera sektionerna om detta på sektionsdagarna.
Domare, provledare och kommissarie på KM 2017
Domare: NKL: Bengt Gustavsson; ÖKL: Sune Nilsson; EKL: Tommy Lundin
Provledare: Eva Arnell Ek
Kommissarie: Ingela Påsse van Reis

Regler för Nordiskt Mästerskap
Föredragande: Gun Eriksson
I Finland genomfördes förra året ett sedvanligt möte mellan deltagande länder. Där
framfördes ett förslag om att mästerskapet ska genomföras som en landskamp och inte en
lagtävling. Vi har fått in många synpunkter på förslaget från våra svenska aktiva. Sverige
har kallat till möte den 11 februari.
Klubbstyrelsen ser det som väsentligt att vi nu, efter så pass många år från att NWT
startades, måste enas om vilka regler som ska gälla för tävlingen. Det måste också
fastställas i ett dokument som ska godkännas av samtliga inblandade klubbar.

Beslut: Gun skriver ett utkast till regler som först kommuniceras i klubbstyrelsen
och därefter diskuteras på mötet med de övriga länderna i februari. Utifrån dessa
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…………

Sidan 4 av 7

diskussioner kommer GRK att skriva en officiell skrivelse tillsammans med förslag
till regler, adresserad till klubbarna i Danmark, Norge och Finland.
§ 92

EXTERIÖR
Ansökan om utökat rasregister
Vi har fått in en ansökan om utökat rasregister. Sökande uppfyller ej våra kriterier.
Beslut: Att inte tillstyrka inkommen ansökan.

Club Show 2016
Halland har begärt ersättning från klubbstyrelsen för, för dem oförutsedda kostnader i
samband med Club Show 2016. Via mail från exteriöransvarig den 20 april fick sektionen
information om de aktuella avgifterna. Vid kontakt med Maria Sjöberg har också
framkommit att informationen även meddelats muntligt under hennes tid som
exteriöransvarig.
Beslut: Att avslå ansökan.

Club Show 2017
Kommer att arrangeras av Skåne/Blekinge. Arbetet flyter på bra och kommittén har
regelbundna möten.
Manual Club Show
Vi har gått igenom manualen och korrigerat det som fanns behov av att uppdatera.

Återaktualisering Open Show-domare
Eftersom vi tidigare beslutat om att ändra kriterierna för att finnas på Open Showdomarlistan har Kristina kontaktat de medlemmar som på senare tid tagits bort från
listan för att efterhöra deras intresse om att återföras dit.

Beslut: Följande personer ska återinföras på domarlistan: Leif Bäckström, Helena
Hellström, Solveig Eriksson och Maria Sandlund.
§ 93
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§ 95

§ 96
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GOLDENSPECIALEN
Goldenspecialen 2017
Arbetet flyter på bra. Kommittén kommer att ha ett nytt telefonmöte i februari.

INFORMATION / PR
Rapport medlemsservice
Vid årsskiftet hade klubben 4 237 medlemmar – i stort sett lika som förra året, med en
liten ökning. Under 2016 skänkte 61 uppfödare medlemskap till 521 valpköpare.
UTBILDNING
Goldenlägret 2017
Datum för årets Goldenläger är 5-9 juli och det planeras att även i år genomföras på
Kvinnersta i Örebro. Annons kommer i nästa nummer av Golden Nytt. Anmälningstid
kommer att bli 15 mars -1 april. Platserna kommer att lottas bland anmälningarna.

SEKTIONERNA
Sektionernas poängkamp 2016
Årets vinnare blev Uppland med 70 poäng. På en andra plats kom Skåne/Blekinge med 60
poäng och trea blev Göteborg/Bohuslän med 55 poäng.
…………
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Sektionsdagarna 2017
Styrelsen diskuterar och fastställer programmet till årets sektionsdagar, samt fastställer
arbetsfördelningen.
§ 97
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GOLDENFULLMÄKTIGE
Presidium
Valberedningen har föreslagit Anso Pettersson som ordförande och Ib Ahlén som vice
ordförande. Som sekreterare har styrelsen utsett Marie-Louise Scanlan.
Motion till Goldenfullmäktige
Styrelsen läste igenom och fastställe styrelsens yttrande på den inkomna motionen.
BEVAKNINGSLISTAN
Styrelsen går igenom bevakningslistan och reviderar den.

INKOMMANDE SKRIVELSER
11/11: SSRK/SKK - Inför 2017 släpps nu en ny version av SKK:s dataprogram för
administration av utställningar (Katalog för PC version 8.3) + Seminarium för
ringsekreteraransvariga den 25-26 mars 2017 + Domarauktorisation viltspårdomare
18/11: SSRK - Nya viltspårregler, info mm
16/11 + 20/11: Sektion Halland + Skåne/Blekinge - Goldenspecialen 2018 och 2019
2/12: SSRK – Domarauktorisation; Jaktprovsdomare retriever B + Presentationsmaterial
från SKK:s projektgrupp för organisationsöversyn
3/12: Sektion Halland/Eva Wendt - Angående budget Club Show 2015
8/12: SSRK – Ny sponsor Brattpets + Beskrivare FBR: Auktorisation & Avauktorisation
9/12: Svar på skrivelse av den 3/12 från SKK/Avelskonsulent Karin Drotz - Hälsoprogram
golden retriever
16/12: Sofia Malm - Utvärdering av index för HD och ED
16/12: SSRK - Nya utställningsregler fr o m 1 januari 2017 + Ansökan om utställningar
2019 + Seminarium för ringsekreteraransvariga + Förfrågan om utökat rasregister
20/12: Valberedningens förslag till styrelse för 2017
20/12: SSRK - Inbjudan SSRK:s avelskonferens den 11-12 februari 2017
21/12: Familjens Jurist i Malmö – kopia av bouppteckning
30/12: SSRK/SKK - Auktorisationer exteriördomare + Ny praxis för inbjudan av utländska
exteriördomare 2017 + SKKs Uppfödarutbildning endast i den nya uppfödarutbildningen
fr o m 2017-01-01
2/1: SSRK/A-L Wendt, Arbetsgrp f WT Retriever - Statistik WT
3/1: SSRK - Medlemsantal per 2016-12-31
4/1: Angelica Söder – Angående föreläsning på Goldenkonferensen
5/1: SSRK – Protokoll HS-möte 26-27 november 2016 inkl bilagor
6/1: Sara Friberg - Goldenlägret 2017
UTGÅENDE SKRIVELSER
16/11: SSRK-HS - Remissvar Framtida retrieverklubb
3/12: SKK/Avelskonsulent Karin Drotz - Hälsoprogram golden retriever
12/12: SSRK/Avelsansvarig - Svar på skrivelse av den 3/12 från SKK/Avelskonsulent
Karin Drotz - Hälsoprogram golden retriever
17/12: Skåne/Blekingesektionens Club Show kommitté - Nya utställningsregler fr o m 1
januari 2017
9/1: SSRK – Anmälan till jaktprovsdomarkonferens
9/1: Svar till Sara Friberg angående Goldenlägret
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§ 101

MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande tackade alla för en väl genomförd helg och förklarade mötet avslutat.
…………………………………..
Anita Ohlson
Ordförande

Sign ………….

…………

…………………………………..
Lena Ohlsson
Justerare

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