Protokoll styrelsemöte 19-20 oktober 2013, Scandic Hotell, Upplands Väsby
Beslutande:

Owe Rindstrand
Anita Ohlson

Sigvard Eriksson
Janet Johansson

Ingrid Grundström
Annika Andersson
Eva Arnell Ek

Suppleanter:

Lena Ohlsson
Catrin Möller

Adjungerad:

Annika Sahl Kadar, sekr

§ 67

MÖTETS ÖPPNANDE

§ 68

VAL AV JUSTERARE

§ 69

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§ 70

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

§ 71

ORDFÖRANDE

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Ingrid Grundström.

Med tillägg av några punkter godkändes dagordningen.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Utvärdering Englandsresan

Styrelsen konstaterar att resan var en succé, mycket positiv respons. Många nya och
gamla kontakter knöts. Gav mersmak för många att ta nya kontakter utomlands.
Kostnaderna för resan gick enligt budget.

Motioner

Det har inkommit två motioner till Goldenfullmäktige från GRK Stockholm/Gotland.
Sign ………….

…………
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1.
2.

Golden Nytt som nättidning

Officiell status på Working Test

Styrelsen diskuterar motionerna.

Beslut: Att Anita formulerar yttrande till motion 1och Eva Arnell Ek motion 2.

Avtal Agria

Nytt avtal är skrivet att gälla 2014 – 2016.

Verksamhetsplan 2014

Styrelsen diskuterar förslag på verksamheter för 2014.
Beslut: Alla lämnar in sina förslag digitalt senast 31/12 -13.

Bevakningslistan

Styrelsen går igenom bevakningslistan och stryker de punkter som är klara, samt lägger
till nya.

Ungdomsstipendiet

Styrelsen har tidigare diskuterat att ändra på statuterna, då det visat sig att det inte varit

så många som sökt. Anita har haft kontakt med SSRK ungdom, och fått information om

att ungdomarna själva nu håller på att sammanställa vilka som fått stipendiet och vad de
fått det till, för att marknadsföra stipendiet.

Beslut: Att avvakta vad denna åtgärd ger och ajournerar frågan till nästa möte, då vi ser

om någon har sökt.

Brev till SSRK angående beslutsordning

Styrelsen undrar om beslutsordningen hos SSRK Hs i ett ärende från 2012.
Beslut: Att uppdra till sekreteraren att tillskriva SSRK Hs och efterfråga hur deras

beslutsordning gick till i ärendet.

Hedersmedlem

Det har kommit ett förslag till hedersmedlem. Beslut kommer att fattas på januarimötet.
En av våra hedersmedlemmar Mona Lilliehöök har avlidit. Sigvard representerade

klubben vid begravningen.

AU beslut

AU har tagit beslut i två ärenden och styrelsen informerades.
Beslut: Att skicka blommor till Mona Lilliehööks begravning.

Beslut: Att inköpa 1000 st. musmattor med vår logo och goldenmotiv.

§ 72

EKONOMI

Rapport

Sigvard behöver kopia på konstituerande protokollet för att kunna avsluta några konton.

Sign ………….

…………
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Likviditeten är god och budgeten är i balans. En delårsrapport är inskickad till

revisorerna.

Stambokföringsavgifter

SSRK kommer att ta ut en administrativ kostnad för stambokföring från 1 januari. Detta

påverkar alla officiella prov och utställningar.

Beslut: Att ta reda på mer information så att startavgifterna justeras med motsvarande

belopp.

§ 73

RAS/AVEL

Rapport

Det har hittills i år varit 88 kullar och 34 omplaceringar på valpförmedlingen.

Remiss angående klubbens valphänvisning

14 sektioner har inkommit med svar. Flera sektioner har haft möten med ett 20-tal

deltagare. Synpunkter har även kommit in från en handfull privatpersoner. Man kan

sammanfattande säga att alla utom en sektion vill ha det grundförslag som styrelsen
föreslagit. Man är positiva till att ändra från nuvarande system med Uppfödaretiska
anvisningar och valphänvisningskrav till Avelsrekommendation, men vill man ha
valphänvisning så blir rekommendationerna krav.

Styrelsen diskuterar de synpunkter som kommit in.
Beslut: Att Annika A, Janet och Anita tar fram förslag på en proposition till
Goldenfullmäktige 2014, att tas upp på nästa styrelsemöte.

Betalning av DNA tester

En klinik har tagit betalt för ett blodprov som gjorts på en hund som har PRA, dessa
prov skall SLU betala. Vi har betalat 800 kr som vi nu skall ha tillbaka.

Beslut: Sigvard skickar en faktura till kliniken på 800 kr.

Enkät om DNA-tester

Annika A har svarat att vi i dagsläget inte är intresserade av fler tester för vår ras.

SKK-kontakt kring hd-avläsning och DNA-tester

Annika A har haft kontakt med SKK och efterfrågat möjligheten att få komma till SKK
och slutföra resonemanget om avläsningen. Efter 14 dagar fick hon svar att det inte
kommer att kunna göras nu, då handläggaren kommer att vara barnledig ett tag
framöver. Vi får återkomma nästa höst.

SKK har ingen avsikt i nuläget att göra en utvärdering av avelsindex.

Sofia Malm kommer till Goldenfullmäktige och talar om avelsindex.

§ 74

MENTALITET/FUNKTION

Rapport

Kommittén för funktion inom SSRK har delats in i två grupper där de separat tar beslut.
Den ena gruppen jobbar med utbildningsgången och avgör vilka som kommer att få gå

utbildningen. De har beslutat att det ska finnas beskrivargrupper i Norrland, Stockholm,
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Västmanland, Skåne och Göteborg. Tyvärr innebär detta en minskad inblick och minskad
möjlighet att påverka för representanten från Goldenklubben, som sitter i den andra
gruppen. Vi vill avvakta till dess vi får klara besked om vad som krävs för att bli

godkänd beskrivare och tydligare regelverk.

Beslut: Att GRK tar timeout både vad gäller ekonomiska och personella insatser

avseende FB-r. Janet och Lena tillskriver SSRK om vårt önskemål om mer struktur i
utbildningen och organisationen kring funktionsbeskrivningen.

§ 75

HÄLSA

Rapport

Owe har haft kontakt med Kristina Narfström som skall kolla med AHT i England hur

forskningen kring bakre polär katarakt fortskrider och hon lovar att återkomma. Kristina
Narfström har också lämnat ett förslag på skrivning av en permanent
avelsrekommendation avseende RD.

Eva Swanberg, Owe och Janet skall träffas för att få ihop den hälsoenkät, som enligt RAS
skall skickas ut nästa år.

Beslut: Att Janet åker till Skåne i detta ärende.

Möte med SLU

Forskning om livmodersinflammation hos hund har bedrivits på SLU i tre år. Detta har
tidigare finansierats av pengar från Agrias och SKK:s forskningsfond. För att kunna
fortsätta forskningen måste nu en ny ansökan skickas till Agrias och SKK:s

forskningsfond. Aime Ambrosen och Ragnvi Hagman från SLU kallade till ett möte med

GRK i syfte att informera om forskningen. GRK är intresserade av att följa forskningen,

då livmoderinflammation sticker ut i försäkringsstatistiken.

Janet har på förfrågan av SLU skrivit ett brev från klubben, där vi stöttar projektet för att
öka chanserna att forskarna ska få ytterligare bidrag från Agrias och SKK:s

forskningsfonder. I motprestation har vi bett om artiklar till GN. De är även intresserade
av att komma och presentera sin forskning på t ex sektionsdagarna och ge oss

kontinuerlig information om projektet.

§ 76

JAKT

Rapport
Särskilt apporteringstest

Av en tillfällighet har Janet stött på en blankett/regler gällande Apporteringstest. En test
från 1996, som SKK och Jägarförbundet tagit fram i syfte att testa hundar om de

elementära förutsättningarna för apportering och lämplighet vid eftersök av skadat eller
dött småvilt. Tollarklubben använder sig av detta inofficiellt. De har själva utbildat egna
domare.

Det är en liten anlagstest, sök, vatten, apportering, samarbete och skott. Det är lätt att
använda. Kan ligga till grund för enklare provformer för utvärdering av avelsarbetet.
Beslut: Att ha ett grupparbete omkring det på sektionsdagarna.

NM
Sign ………….
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På årets NM i Norge hade man ett möte för att ta fram en gemensam manual för

tävlingarna. Då bestämdes att länderna ska arrangera ett NM dag ett och ett officiellt

B-prov dag 2. Enda möjligheten för oss att anordna NM blir då i samband med KM, då

det är det enda tillfälle vi kan lova deltagarna att de kan delta på B-provet.

Vi kommer att svara för arrangemanget 2014. Uttagningen till de svenska lagen kommer
att ske på Tullgarn den 31 maj – 1 juni 2014.

Beslut: Att ha Nordiska Mästerskapet fredagen den 18 juli i samband med KM i
Villingsberg.

Goldenspecialen

Manualen skall ses över. Anita, Lena, Eva och Ingrid skall gå igenom
manualen, som sedan ska utvärderas av nästa års arrangör av GS.

Arbetsgruppen för GS har lämnat en rapport, arbetet är i gång.
GRK Stockholm har meddelat att de tar ansvar för GS 2015.
Beslut: Att klubbstyrelsen skänker priser till de tre klubbmästarna på KM, DP vinnaren

och Goldenmästaren, BIS och BIS valp på GS Open show, samt vinnande lag på NM 2014.

A-provet

Provet genomfördes den 29 september i Ljusdal med sammanlagt 12 startande hundar –

sex golden och sex labradorer.

§ 77

EXTERIÖR

Open Show domarlistan

Styrelsen går igenom OS domarlistan och stryker några som inte dömt på väldigt många

år eller som inte är medlemmar längre.

Beslut: Ingrid tar fram grupparbetsuppgifter i ämnet till sektionsdagarna.

Club Show

Två ansökningar har kommit in till 2016, Halland och Medelpad.
Beslut: Att GRK Halland arrangerar Club Show den 8 maj 2016.

Utökat rasregister
Beslut: Att avslå ansökan, saknas referenser.

Information från möte med SSRK inför Exteriördomarkonferensen 2015 samt angående
Frågeformulär till våra rasspecialister och Open Show domare inför
Exteriördomarkonferensen 2015.
Ingrid informerar från mötet med SSRK inför Exteriördomarkonferensen. Vi skall bjuda

in Agneta Cardell och Katrina Bäckström hösten 2014 för en presentation om hur långt
de har kommit.

Sign ………….
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Vi kommer att göra ett utskick med ett frågeformulär till samtliga rasspecialister samt

till Open Show domare som dömt de senaste 5 åren.

Nästa möte med SSRK om konferensen blir på Funktionärsträffen 2014.

Information från möte med labradorklubben och flatklubben.

Ingrid har haft möte med klubbarnas exteriöransvariga i avsikt att få gemensamma

riktlinjer när det gäller godkännande av personer som önskar utbilda sig till officiella

exteriördomare för våra tre raser.

Styrelsen går igenom det förslag på regler som togs fram och gör vissa ändringar för att
anpassa enligt våra krav.

§ 78

INFORMATION / PR

Dagsnotering medlemmar är 4487, en sänkning sedan nyår. Registreringssiffrorna för

rasen har i stort sett halverats sedan ett par år jämfört med tidigare. Detta är troligtvis
huvudorsaken till att medlemsantalet sjunker.

Trimhäftet

Nya Trimhäftet är klart. Nytt är inslaget med trimning av byxor och hasor.

Musmattor

Vi har köpt 1000 musmattor för att sälja i olika sammanhang.
Beslut: Att sälja dem för 40 kr/st till enskilda och till sektionerna för 30 kr/st.

Regler för länkar på hemsidan

Enligt våra regler för uppfödarlänkar, skall de som har länkar på GRK:s hemsida följa

SKK:s uppfödaretiska anvisningar m.m. Det är omöjligt att kontrollera vissa delar och vi
tar därför bort några regler.

Hund 2013

Stockholmsektionen kommer att ansvara för en monter där. Bokningsavgiften på 500 kr

är betald av klubbstyrelsen.

Nya medlemsavgifter

För 2014 gäller de nya medlemsavgifterna som Goldenfullmäktige beslutat om.
Beslut: Att Cathrin kontaktar Membit för uppdatering av faktureringssystemet.

Golden Nytt - avslutning av Jubileumsåret

Styrelsen diskuterar vad som skall avsluta vårt jubileumsår.

Beslut: Att Annika A kontaktar ett par äldre uppfödare och gör en intervju. Att ta ett foto
av jubileumsårsstyrelsen och publicera i julnumret. Där ska stå undertill vad som är var
och ens uppdrag och i vilka samband man som medlem ska vända sig till vem.

§ 79

UTBILDNING

Rapport

Det har kommit en ny bok Hundavel – i teori och praktik.

Sign ………….
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Beslut: Att Lena och Annika läser igenom boken för att utvärdera om den skall ingå i vår

uppfödarutbildning.

Utvärdering av Goldenlägret

Mycket positiva utvärderingar. Troligen kommer vi inte att kunna vara på

Klackbergsgården nästa år. Vi letar efter en ny lämplig plats. Vi har ännu inte fått
återbetalt den felaktigt fakturerade maten.

Beslut: Att Sigvard kontaktar leverantörer och påminner om återbetalningen.

Uppfödarutbildning - fråga från flatklubben

De är intresserade av att vara med på en av våra utbildningar. Styrelsen föreslår att de

kommer med på den som just börjat i Skåne.

§ 80

SEKTIONERNA

Sektionsdagarna

Styrelsen diskuterar i grova drag vad som skall vara med på Sektionsdagarna.
Beslut: Att ha tema kring en frisk ras. Owe skall maila till Royal om föreläsare.

§ 81

Goldenfullmäktige
Beslut:

Styrelsen lämnar förslag på presidium till valberedningen.
Att upphöra med utmärkelsen Årets Viltspårshund.
Alla skriver förslag till verksamhetsberättelse för 2013 och verksamhetsplan för 2014
senast den 31 december och skickar med mail till Anita, som sammanställer.

§ 82

INKOMMANDE SKRIVELSER

GRK Halland - Erbjudande om att arrangera Goldenläger
GRK Halland - Svar angående Goldenläger
Medlem - Svar på brev angående domaruppdrag
SKK - Inbjudan till Rasklubbstorget Sthlm Hundmässa 2013
SKK - Uppdatering av Agrias försäkringsstatistik
GRK Ångermanland - Svar på Valphänvisningsremissen
SSRK - Ansökan om utökat rasregister
SKK - Auktorisationer exteriördomare
STOK - Inbjudan till kurs för blivande Utställningsadministratörer
SKK - Stipendium för exteriörfunktionärer
SKK - För kännedom ang framtida stambokföring av agilityresultat
SSRK - Inbjudan till Diplomeringsutbildning i Småland
SSRK - Information om ansökan om utställningsprogram för 2016
SSRK - Förändringar i rutinerna för resultatrapportering av Utställnings- och
Viltspårsresultat
Medlem - Svar på Valphänvisningsremissen
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GRK Sthlm/Gotland - Redovisning och svar gällande C-provsmästerskap
SKK - Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer.
SSRK - Uppdaterad mångfaldspolicy enl beslut vid FM 2013
SKK - Tidigare uteslutna personer som tillstyrkts återinträde i SKK-org
SKK - Personer som är uteslutna ur SKK-org
SKK - Personer som inte får bli medlemmar inom SKK-org
SKK - Betr SRD på inofficiella utställningar
SKK - Ny bok om hundavel
SKK - Höstens aktiviteter hos Studiefrämjandet
SSRK - Protokollsutdrag §398 HS möte 2013-08-31--09-01
SKK - Nya funktionärer och arrangörer av BPH sökes av SKK
SKK - Möjligheten att beställa SKK Rasdata på CD upphör 2015, ersätts med webbtjänst
GRK Jämtland/Härjedalen - Svar på Valphänvisningsremissen
GRK Sthlm/Gotland - Svar på Valphänvisningsremissen
GRK Norrbotten - Svar på Valhänvisningsremissen
GRK Skaraborg - Svar på Valphänvisningsremissen
GRK Sthlm/Gotland - Motion "Golden Nytt som nättidning" till Goldenfullmäktige 2014
GRK Sthlm/Gotland - Motion "Officiell status på Working Test" till Goldenfullmäktige
2014
GRK Östergötland - Svar på Valphänvisningsremissen
GRK Skåne/Blekinge - Svar på Valphänvisningsremissen
GRK Göteborg/Bohuslän - Svar på Valphänvisningsremissen
SKK - Inbjudan till temautbildning för avelsfunktionärer
GRK Dalarna - Svar på Valphänvisningsremissen
GRK Uppland - Svar på Valphänvisningsremissen
SKK - Kurs för blivande CUA, Certifierade Utställnings Arrangörer
SKK - Utbildning av handledare för utbildning av ringsekreterare
GRK Värmland - Svar på Valphänvisningsremissen
Medlem - Svar på Valphänvisningsremissen
GRK Västerbotten - Svar på Valphänvisningsremissen

§ 83

§ 84

UTGÅENDE SKRIVELSER

GRK sektioner - Remiss angående klubbens valphänvisningsregler
Medlem - Svar 1 på brev angående domaruppdrag
GRK Halland - Svar på erbjudande om att arrangera Goldenläger
Medlem - Svar 2 på brev angående domaruppdrag
SSRK - Att tillstyrka tre personers ansökan som jaktprovsdomare
SKK - Avslag på ansökan om utökat rasregister

MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande tackar alla för ett gott arbete och förklarar mötet avslutat.

…………………………

Owe Rindstrand
Ordförande

Sign ………….

…………

………………………….

Ingrid Grundström
Justerare

……………………..

Annika Sahl Kadar
Sekreterare
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