Protokoll fört vid styrelsemöte 18‐19 augusti 2018, Scandic hotell, Upplands Väsby
Beslutande:
Anita Ohlson
Lena Ohlsson
Inger Karlsson
Kerstin Persson
Gun Eriksson
Kristina Nieminen
Annika Andersson
Suppleanter:
Ingrid Andersson
Marie-Louise Scanlan
§ 47

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 48

VAL AV JUSTERARE
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Kristina Nieminen.

§ 49

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Föreliggande dagordning godkändes med anmälda tillägg.

§ 50

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

§ 51

ORDFÖRANDE
AU‐beslut
Lena Ohlson representerar klubbstyrelsen på årets Club Show.
Rapport SSRK:s Representantskapsmöte
Anita rapporterade från Representantskapsmötet där information om skatteregler och
regler för arvodering till funktionärer, domare etc. gavs. För utländska domare gäller
särskilda regler.
Regler gällande förtroendeuppdrag och förtroendevalda har förtydligats och informerats
om på SSRK:s hemsida.
Verksamheten gällande FB-R togs också upp till diskussion. Det är väldigt få utbildade
beskrivare i vissa delar av landet.
Regelrevidering av jaktprovsregler för retriever fortsätter enligt tidplan.
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Medlemsservice
Cathrin Möller har aviserat att hon önskar avgå som medlemsansvarig efter fullmäktige.
Styrelsen diskuterar hur vi ska lösa arbetet med medlemsservice från nästa år.
Beslut:
Anita kontaktar Cathrin samt mailar ut den arbetsbeskrivning som Cathrin sammanställt
till alla i styrelsen.
§ 52

EKONOMI
Inger redogjorde för det ekonomiska läget. Vi ligger i fas med budget.
Policy för återbetalningar och obetalda skulder
Inger föreslår att vi ska skriva en policy gällande återbetalningar vid våra olika
arrangemang. Styrelsen diskuterar också problemet med att medlemmar inte betalar
skulder till klubben samt sena avhopp från funktionärer.
Beslut:
Inger skriver ett förslag till nästa styrelsemöte. Vi tar upp frågan på sektionsdagarna
2019.

§ 53

RAS/AVEL
RAS 2018‐2021
RAS 2018-2021 är nu fastställd av SKK och publicerad på hemsidan.
Beslut:
Att diskutera nya RAS-dokumentet på sektionsdagarna.
Statistik HD/ED
Diskussion kring avelsarbetet och hur vi ska förbättra hundarnas ledstatus.
Beslut:
En artikel i Golden Nytt för att belysa frågan. Annika sammanställer avelsindex för
valphänvisningen som underlag. Ett förslag till ändrade avelsrekommendationer tas fram
till januarimötet.
Lathunden, sammanställningar inför årsmötet.
Diskussion kring vilken statistik som behöver sammanställas inför årsmötet.
Informationsbrev (punkt 2) RAS (Klubbens uppdrag)
De uppdaterade breven för utskick i RAS bör distribueras/göras kända.
Beslut:
 Att Uppfödarbrevet distribueras via Golden Nytt, hemsida och Facebook samt
infogas i sektionshandboken.
 Att Sektionsbrevet distribueras via sektionsnyhetsbrevet samt infogas i
sektionshandboken samt skickas ut varje april för att nå alla nya
styrelsemedlemmar.
Definition för kartläggning av populationerna (punkt 6) RAS
Styrelsen diskuterade det fortsatta arbetet med att identifiera och hitta en definition för
att kartlägga de olika populationerna inom rasen och svårigheterna kring detta.
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Stödja sektionerna i arbetet med RAS (punkt 7) RAS
Diskussion kring arbetet med att stödja sektionerna i arbetet. Förslag att en mall med
förslag till program för uppfödarträff tas fram.
Beslut:
Uppfödarbrev distribueras enligt ovan och infogas i sektionshandboken. Frågan tas upp
på uppfödarträffar och sektionsdagarna.
§ 54

MENTALITET/FUNKTION
Funktionsbeskrivningar
Antalet hundar t o m 18 augusti som genomfört FB-R är 79 styck, BPH 70 styck och
MH 50 styck.
Diskussion kring FB-R och en väckt idé om hur vi kan öka utbildningstakten.
Beslut:
Att SSRK kontaktas för en diskussion kring arbetet med FB-R.

§ 55

HÄLSA
Hälsoenkät 2018
Frågeformuläret gicks igenom och reviderades. Diskussion kring sätt att minska post- och
manuell hantering av utskick, svar och statistik. Målet är att enkäten ska skickas ut under
hösten.
Beslut:
Ett vykort skickas ut till 600 slumpmässigt utvalda hundägare med hundar födda 2008,
2012 och 2015 med information och en länk till hälsoenkäten.

§ 56

JAKT
Jaktkommitté
Frågan om att bilda en jaktkommitté har väckts. Styrelsen förordar att i större
utsträckning ha arbetsgrupper för respektive aktivitet hellre än formella kommittéer.
Viktigt att knyta personer med olika kompetens till gruppen.
NM‐kommittén
Fungerade bra när reglerna för NM togs fram. Kvarstår som en referensgrupp.
Uttagning NM
Vi behöver formulera regler för den svenska uttagningen till NM.
Beslut:
Ta fram regler som nedtecknas och är klara inför nästa års NM. Förslag ska läggas fram på
januarimötet.
Egenskapspoängen på jaktprovsprotokoll
Egenskapspoängen är borttagna på B-jaktprov. Sammanfattande kritik kvarstår.
KM 2018
Årets Klubbmästerskap var lyckat. Ett nytt provupplägg testades och fick många positiva
kommentarer.
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KM 2019
Styrelsen diskuterade nästa års Klubbmästerskap. Gun påbörjar planeringen och
återkommer med rapport. En arbetsgrupp bör bildas för att minska belastningen på
enskilda personer.
Beslut:
Nästa års KM blir den 20-21 juli 2019.
NM 2018
Ett lyckat NM genomfördes i rekordvärme med kreativa lösningar för att ge hundar och
deltagare svalka. Nästa år är Danmark arrangör.
§ 57

EXTERIÖR
Utbildningshelg för GRK:s Open Show‐domare
Tillräckligt många domare, 15 styck, är nu anmälda till utbildningshelgen den 29-30
september 2018. Utbildningen hålls på Scandic Hotell i Upplands Väsby, där lämpliga
lokaler och utrymmen finns.
Ansökan om utländsk domare
Sektion Västmanland har ansökt om att bjuda in en italiensk domare på kommande Open
Show. Styrelsen diskuterar förfrågan.
Beslut:
Styrelsen beslutar att avslå ansökan och uppmana sektionen att i stället anlita en domare
från vår egen domarlista.
Club Show 2021
Upplandssektionen har ansökt om att anordna Club Show 2021.
Beslut
Styrelsen tillstyrker Upplandssektionens ansökan och skickar den vidare till SSRK för
behandling.

§ 58

GOLDENSPECIALEN
Goldenspecialen 2018
Arbetsformen att ha en kommitté som arbetar med evenemanget har fungerat bra.
Arrangemanget fungerade väl med ett stort och uppskattat prisbord.
Beslut:
Ett kombinerat utvärderings- och uppstartsmöte hålls den 16/11 kl. 12.00 på Scandic
Hotell, Upplands Väsby.
Goldenspecialen 2019
Förslag till ny plats för Goldenspecialen diskuterades. En prisoffert har inkommit.
Beslut:
Goldenspecialen 2019 hålls på Gålö utanför Nynäshamn den 9-11 augusti 2019.
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§ 59

INFORMATION / PR
Nytt raskompendium
Det nya raskompendiet är klart och kommer att användas på Open Showdomarkonferensen.
Beslut:
Kvarvarande raskompendium säljs ut för halva priset i webbshopen samt lämnas till
sektionerna Stockholm och Göteborg/Bohuslän för försäljning på mässor.
Stockholms hundmässa
Stockholmssektionen deltar och bemannar rasmontern.
Produktion av Golden Nytt
En person ansvarig för annonsförsäljning till Golden Nytt saknas från årsskiftet.
Beslut:
Anita kontaktar föreslagen person att mot provision sälja annonsplats i Golden Nytt.
Anslagstavlan Golden Nytt
Styrelsen diskuterar vad som ska finnas med på anslagstavlan i kommande nummer av
Golden Nytt.
DP‐vinnare och BIS
Önskemål har inkommit om att Goldenspecialens DP-vinnare och BIS-vinnare under åren
ska finnas på hemsidan. I dagsläget finns endast Goldenmästarna publicerade.
Beslut:
Kerstin tar fram underlag och Anita uppdaterar hemsidan.

§ 60

UTBILDNING
Goldenlägret 2018
Goldenlägret hölls i år på Herrfallet utanför Arboga. Överlag fick både plats och
genomförande mycket bra kritik i utvärderingen.
Goldenlägret 2019
Utvärderingen visar att deltagarna var mycket positiva till Herrfallet. Ordinarie datum för
nästa års Goldenläger är 3-7 juli 2019, samtidigt som Club Show. Diskussion kring om
Goldenlägret 2019 kan flyttas.
Beslut:
Att undersöka om Goldenlägret 2019 kan flyttas till 10-14 juli 2019.
SKK utbildning
Anita informerar om att SKK anordnar en mängd distansutbildningar, se deras hemsida.

§ 61

Sign ………….

SEKTIONERNA
Aktivitetsbidrag
Norrbotten har ansökt om aktivitetsbidrag för att kunna genomföra en Open Show. Tyvärr
fick sektionen ställa in senast p.g.a. lågt deltagarantal.
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Beslut:
Att ge Norrbotten ett bidrag för att kunna genomföra Open Show i höst. Inger kontaktar
sektionen och ber om en preliminär budget.
Sektionsdagarna
Preliminärt program för sektionsdagarna arbetades fram. Föreläsare under dagarna är
klara: Jenny Widebeck kommer att prata om hur man kan arbeta i sociala medier. Anki
Edoff kommer att prata om mentalitet. Övrigt innehåll: Hälsoenkäten, RAS, mm.
Beslut:
Anita kontaktar ytterligare en föreslagen föreläsare att prata om föreningsteknik och etik.
§ 62

GOLDENFULLMÄKTIGE
Den 1 oktober är sista dag för att lämna in motioner. Valberedningen nominerar förslag
till ordförande för mötet, styrelsen utser protokollförare.
Beslut:
Att utse Marie-Louise Scanlan till protokollförare vid fullmäktigemötet.

§ 63

BEVAKNINGSLISTAN
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 64

INKOMMANDE SKRIVELSER

180427
180427
180427
180504
180504
180508
180518
180518
180518
180524
180531
180531
180531
180531
180608
180608
180608
180608
180615

SKK – Valberedningen
SKK – Godkänt utställningsprogram för 2020
SKK – Remiss gällande kriterier för ansökan om utökat rasregister
SSRK – Inbjudan till SSRK:s Representantskapsmöte 2-3 juni 2018
SSRK – Information om GDPR-support
Royal Canin – Ändrad adress och kontaktperson
Skrivelse från sektion gällande aktivitetsbidrag för kurs
SSRK – Fakturering av avgifter för Rasdata.nu
SSRK – Remiss viltspårdomare
SLU – Inbjudan till Hundgenetikgruppens symposium 20 okt 2018
SSRK – SKK Play. ”Vad är ED? Varför ska jag röntga min hund?”
SSRK – Information om SRD
SSRK – Information om priskort
SSRK – Priskort för nedladdning
SSRK – Förtroendevalda och förtroendeuppdrag
SSRK – Auktorisation exteriördomare
SSRK – Ny gruppallrounder
SSRK – Arkiverings- och gallringsplan
SSRK – Påminnelse om remiss gällande kriterier för ansökan om utökat
rasregister
SSRK – SKK-inbjudan till rasklubbstorget på Sthlm Hundmässa 2018
SSRK – Information om protokoll från HS-möte1-2 juni
SSRK – Inbjudan till utbildning, spanieljaktprov
SSRK – Remiss viltspårdomare
SSRK – Kampanj, ”Köp aldrig en hund med okänt ursprung”
SSRK – SKK-info om trygga valpköp

180621
180625
180629
180629
180629
180629
Sign ………….
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180706
180803
180803
180803
180803
180803
180803
180803
180808
180808

SKK – Inbjudan till utbildning för avelsfunktionärer
SSRK – Förklaring till Disciplinnämndens åtgärder
SSRK – Disciplinnämndens beslut 24/2018
SSRK – Disciplinnämndens beslut 27/2018
SSRK – Disciplinnämndens beslut 34/2018
SSRK – Disciplinnämndens beslut 43/2018
SSRK – Återkoppling RAS, avelsstrategi Golden retriever
SSRK – SKK:s Inbjudan till utbildning för avelsfunktionärer
SSRK - Auktorisationer exteriördomare
SSRK - Remiss viltspårdomare

§ 65

UTGÅENDE SKRIVELSER

180429
180430
180508
180513
180514
180629

Svar gällande SSRK:s remiss om revidering av jaktprovsregler
Motion till SSRK:s fullmäktige 2019 gällande Working Test
Mailsvar till medlem i GRK:s Norrbottensektion
Svar gällande remiss ”Revidering av jaktprovsregler, diarienr UT035-130”
Svar gällande remiss ”Gemensamma kriterier för exteriördomare som ansöker om
utökat rasregister på SSRK:s raser”
Uppsägning avtal gällande produktion av Golden Nytt

§ 66

MÖTETS AVSLUTANDE
Ordföranden tackade för helgen och avslutade mötet.

..........................................
Anita Ohlson
Ordförande
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........................................
Kristina Nieminen
Justerare

…………

.............................................
Marie-Louise Scanlan
Sekreterare
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