Protokoll fört vid styrelsemöte 19-20 augusti 2017, Scandic hotell Upplands Väsby
Beslutande:
Anita Ohlson
Inger Karlsson
Lena Ohlsson
Kerstin Persson
Kristina Nieminen
Janet Johansson
Gun Eriksson

Suppleanter:
Ingrid Andersson
Annika Andersson

Adjungerad:
Annika Sahl Kadar, sekreterare

§ 36

§ 37

§ 38

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

VAL AV JUSTERARE
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Gun Eriksson.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Föreliggande dagordning godkändes med fem tillägg.

§ 39

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

§ 40

ORDFÖRANDE
AU-beslut
Beslut: Gun Eriksson representerar klubbstyrelsen vid Klubbmästerskapet.
Beslut: Att köpa en ny hårddisk till Inger Karlssons dator.

Sign ………….

Rapport SSRK:s fullmäktigemöte
Anita, Inger, Lena och Gun representerade GRK på SSRK:s fullmäktigemöte 20-21 maj.
Motionen, som behandlade en jämn mandatfördelning mellan SSRK:s avdelningar och
rasklubbarna, bifölls och kommer att gälla fr o m fullmäktigemötet 2019. Vår motion om
slopande av den centrala avgiften för FB-R bifölls inte.
…………
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Nytt stadgeförslag
SSRK Hs har fastställt vårt nya stadgeförslag.

Beslut: Att uppdatera hemsidan, samt informera i Golden Nytt.

Royal Canin
Royal Canin var ett av de företag som drabbades av den globala cyberattacken i
sommar. Det har inneburit stora problem för dem med distribution av foder och
profilprodukter till våra arrangemang. För vår del innebar det av vi inte fick någon
sponsring till Goldenlägret. Till KM fick vinnarna presentkort. Till Goldenspecialen
fungerade leveranserna igen. Vi saknar dock fortfarande betalning för en faktura.
Inger och Anita håller fortsatt kontakt med Royal Canin angående detta.
Beslut: Anita kontaktar Royal Canin om vårt fortsatta samarbete. Nuvarande avtal
löper ut vid årsskiftet.
Klubbens utmärkelser
Inget har hänt sedan senaste mötet, frågan bordläggs.

§ 41

EKONOMI
Rapport
Inger informerar styrelsen om att det ekonomiska läget är gott. Om det visar sig att
vi gör ett överskott, kommer styrelsen diskutera hur överskottet ska användas för
att bäst gynna medlemmarna.

Beslut: Att till nästa möte diskutera förslag på detta.
§ 42

RAS/AVEL
Revidering av RAS
Kerstin presenterar förslaget till reviderat dokument. Styrelsen diskuterar de föreslagna
ändringarna. Ambitionen har varit att de nya målen ska vara konkret mätbara.
Beslut: Anita färdigställer dokumentet utifrån förda diskussioner i samråd med Kerstin.
Därefter skickas dokumentet ut till samtliga för en sista granskning.

Forskning ögonsjukdom
Klubben har 2016 betalat ut ett forskningsbidrag till Tomas Bergström för hans forskning
om retinopati. Annika Andersson har skött kontakten med SLU och vi har fått en första
lägesrapport. Arbetet är i gång och resultat kommer att dröja lite till.

Beslut: Annika tar förnyad kontakt om ny lägesrapport längre fram.

Motionssvar Kennelfullmäktige
Yttrande till de gemensamma motionerna som har inlämnats av SSRK och SBK till
Kennelfullmäktige har publicerats i Hundsport. Styrelsen diskuterar yttrandet.
§ 43

Sign ………….

Beslut: Anita kontaktar SSRK och framför våra synpunkter.

MENTALITET/FUNKTION
Rapport
Den nya FB-R foldern är ännu ej klar. Lena bevakar detta och så fort den är klar
…………
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beställer vi broschyrer som kan skickas ut med valppaketen.

Styrelsen diskuterar hur framtiden för FB-R ser ut. Vi önskar mer information om
hur det ser ut med den långsiktiga utbildningsplanen.

§ 44

Beslut: Att Lena kontaktar FB-R-kommittén med våra frågeställningar.

HÄLSA
Atopiprojektet
Vi har lagt ut information angående ett pågående projekt på SLU om atopi på både
hemsidan och i Golden Nytt. Vi har uppmanat hundägare att lämna in blodprov på
hundar diagnostiserade med atopisk dermatit. Vi har fått indikation på att
uppgifterna angående fakturering till SLU inte stämmer. Janet har kontaktat SLU
men inte fått svar. Vi utreder vidare.

Cancer
Vi vill gärna arbeta mer aktivt för att kartlägga cancer hos golden retriever. Enligt Agrias
Breed Profile är förekomsten av cancer hos vår ras högre än hos genomsnittet hos alla
raser. Styrelsen diskuterar hur vi skall kunna få in aktuell information och eventuellt
pågående forskning. Flatklubben har länge jobbat med frågan och det vore värdefullt att få
ta del av deras erfarenheter och eventuella framsteg.

Beslut: Janet kontaktar FRK för att höra efter om de kan dela med sig av sina erfarenheter.
Annika kontaktar Agria för ytterligare information.
Epilepsi
Det har kommit några fall av epilepsi på senaste tiden.

Beslut: Att i styrelsen fortsätta diskussionen och försöka få mer information om drabbade
hundar för att skapa oss en bättre bild av frågan.

§ 45

JAKT
Nordiskt Mästerskap 2017
Fyra svenska lag deltog på NM i Norge. Resultatet från lagtävlingen har varit föremål för
protest.
Beslut: Gun tar nödvändiga kontakter för att noggrant se över IWT-reglerna så att
detta är helt klarlagt inför 2018, då Sverige står som värd för NM.
Gun representerade klubben på NM i Norge.

Nordiskt Mästerskap 2018
Nästa år är det Sveriges tur att arrangera NM. Styrelsen diskuterade plats och datum. Gun
jobbar vidare med frågan.

Beslut: Att uttagningen till 2018 års NM skall ske på ”Apportera för livet” den 12-13 maj i
Kipplingeberg, Uppsala.

Sign ………….

Arbetsgrupp nya jaktprovsregler
SSRK vill ha med sig rasklubbarna i arbetet med nästa regelrevidering. Rasklubbarna har
gemensamt utsett tre representanter till arbetsgruppen – Gunilla Wedeen representerar
GRK, Daniel Brokvist LRK och Tina Engström FRK.
…………
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Statistik prissänkning på jaktprov
Gun arbetar med att gå igenom jaktprovsprotokollen för att göra sammanställning av
anledningar till prissänkningar för 2016 och 2017.

A-provskurs
Två kurser arrangeras centralt under hösten. En A-provskurs i kombination med KKL
den 6-7 oktober samt en prova på kurs (jakt) den 15 oktober.

Rosetter jaktprov
Vi har fått förfrågan om rosetter där det står vilken klass den avser. Styrelsen diskuterar
hanteringen av det och ser att det blir så små upplagor och knepigt att hantera.

§ 46

Beslut: Att inte köpa in rosetter med klassangivelse på.

EXTERIÖR
Ansökan utökat rasregister
Vi har fått in ansökan om utökat rasregister från Annelie Karlsson.
Beslut: Att tillstyrka ansökan.

Open Show 2018
Styrelsen går igenom ansökningarna för 2018 års Open Show. Några närliggande
sektioner har anmält Open Show samma datum.

Beslut: Kristina tar kontakt med berörda sektioner om möjlighet att ändra datum.

Skåne/Blekinge har begärt dispens att bjuda in dansk domare till sin Open Show, något
som de haft som tradition sedan mer än 20 år tillbaka.
Beslut: Att ge Skåne/Blekinge dispens att bjuda in dansk domare till sin Open Show i
april 2018.

Onlineanmälan Open Show
Kristina har tittat på olika alternativ till att skapa en modernare onlineanmälan till
Open Show. Det finns många onlinetjänster som man kan utforma på olika sätt. Det
finns både alternativ med månadskostnad och system som man kan köpa in och
sköta själv.
Beslut: Kristina arbetar vidare och återkommer till nästa möte med ett förslag.

Club Show 2017
Bestyrelse består av: Kristina Nieminen (sammankallande), Anita Olsson och Per Klausen.
Kommissarie: Owe Rindstrand. CUA: Lotta Carping.
Club Show 2020
Ingen sektion har ännu ansökt om att få arrangera Club Show 2020.

Beslut: Kristina söker arrangör via sektionernas nyhetsbrev och via direkta kontakter.
Texter på hemsidan
Kristina har fått förslag från medlem på hur texten om Open Show på hemsidan blir
tydligare för nya utställare.

Sign ………….

…………
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Beslut: Att tipsa sektionerna i nyhetsbrevet om att den texten passar bra att lägga på
sektionernas hemsida. Kristina kontaktar brevskrivaren för övriga synpunkter.

Ansökan om Open Showdomare
Kristina har fått ansökan från en medlem om att få döma Open Show. Kristina har fått in
dokumentation och referenser. Styrelsen diskuterar ansökan.

Beslut: Att avslå ansökan. Kristina kontaktar medlemmen.
§ 47

GOLDENSPECIALEN
Goldenspecialen 2017
Lena rapporterar från årets Goldenspecial. Stämningen var god bland alla. Det uppstod en
del väntetider vid stationerna. Väldigt många av de startande hade anmält sig att kunna
ställa upp som funktionärer, vilket är väldigt glädjande.

Beslut: Att kalla GS-kommittén till ett kombinerat utvärderingsmöte och uppstartsmöte i
Upplands Väsby den 24/11 klockan 12.00.
Beslut: Lena kontaktar samtliga personer i GS-kommittén för att efterhöra intresse om
fortsatt deltagande i kommittén.

Goldenspecialen 2018
Utställningen kommer att dömas av Ulla Hägglund (valpar), Lena Widebeck (tikar) och
Annika Thunfors (hanar).
Beslut: Lena bokar Kungsbyn och Ängsö camping för Goldenspecialen 2018.

§ 48

Revidering av GS-manualen
Vi avvaktar utvärderingen från kommittén och gör nödvändiga revideringar utifrån detta.

INFORMATION/PR
Stockholms Hundmässa
Årets mässa är den 16-17 december. Stockholmssektionen sköter bemanningen. Grupp 8
går på söndagen.

Informationstext köpahund.se
Vi får själva formulera vilken text vi vill ha. Anita har gått igenom texten och föreslår att vi
reviderar texten.

Beslut: Anita formulerar ett förslag och skickar den till övriga för synpunkter.

Golden Nytt
Styrelsen diskuterar huruvida vi skall ha en stående informationsruta i Golden Nytt med
information till hundägare om röntgen, BPH, FB-R m.m.

Beslut: Anita och Annika återkommer med ett förslag till nästa möte.

Sign ………….

…………
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§ 49

Anslagstavlan
Styrelsen går igenom vilken information som ska skrivas in på anslagstavlan i Golden Nytt.

UTBILDNING
Rasutbildningen
Lena och Annika har gått igenom manualen och anser att den behöver uppdateras.
Studieplanen och litteraturförteckningen behöver uppdateras.

Beslut: Lena och Annika kommunicerar uppdateringen med Kerstin och gör nödvändiga
uppdateringar.
Goldenlägret
Lena rapporterar från ett lyckat läger med mycket nöjda deltagare. Styrelsen diskuterar
om vi skall genomföra ett läger 2018.
Beslut: Att boka Kvinnerstaskolan 11-15 juli alt. 4-8 juli 2018, Annika kontaktar
Kvinnersta,

§ 50

§ 51

§ 52

§ 53

SEKTIONERNA
Sektionsdagarna 2018
Styrelsen diskuterar förslag på föreläsare. Ett mer detaljerat program fastställs nästa
möte.

Beslut: Anita kontaktar föreslagen föreläsare.

GOLDENFULLMÄKTIGE
Beslut: Gun kontaktar tilltänkt sekreterare.

BEVAKNINGSLISTAN
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.

INKOMMANDE SKRIVELSER

170502 SSRK – Enkät från SKK ang subventionering av BPH
170512 SSRK – Auktorisation Exteriördomare Eva Jönsson
170519 SKK – Fyra disciplinärenden som inte rör vår ras
170524 SKK – Tredje programmet i serien SKK Play för uppfödare
170524 SSRK – HS protokoll 18-19 febr med tillhörande kommittéprotokoll
170524 SKK – Söker fler BPH-arrangörer
170602 SSRK – Domarauktorisation retrieverdomare Åsa Vikström
170612 SKK – Smuggelhundskampanjen
170613 Norska Rasrådet – Inbjudan till Nordiska Mästerskapet för golden retriever
170614 SKK – Enkät till klubbarnas avelsansvarige
170614 SSRK – Brev ang SSRK:s utställningsprogram 2019-2020
170614 SSRK – Info ang auktorisation CACIT-domare Sören Swärdh
170614 SSRK – Info ang ny viltspårsdomare Tina Siikavaara
170615 SSRK – Nytt stadgeförslag GRK, kompletterande handlingar
170621 SKK – Inbjudan till Rasklubbstorget
170621 SKK – Inställd Avelskonferens november 2017
Sign ………….

…………
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§ 54

§ 55

170621 SKK – Inbjudan till Grundläggande utbildning i föreningsteknik
170706 SSRK – Protokoll från konstituerande möte HS 170521
170706 SSRK – Protokoll med bilagor från HS-möte 170519-20
170706 SSRK – Lista över exteriördomare som utför exteriörbeskrivning
170706 SKK – Info från SBK om regeländring 2022
170707 SKK – Info från Sveriges Hundungdom om Agria Rallylydnad Cup
170807 SKK – Auktorisationer exteriördomare
170808 SSRK – Förfrågan om utökat rasregister Annelie Karlsson

UTGÅENDE SKRIVELSER

170501 Medlem – Avslag på sponsringsansökan
170523 SSRK – Hs – Nytt stadgeförslag för Golden retrieverklubben
170614 Valla Djursjukhus – Brev ang uttalande om att golden är den ras som orsakar flest
bitskador
MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande tackade alla för ett konstruktivt möte och förklarade mötet avslutat.

………………………………………….
Anita Ohlson
Ordförande

Sign ………….

…………

………………………………………….
Gun Eriksson
Justerare

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