Protokoll fört vid styrelsemöte 22 mars 2019, Scandic hotell, Upplands Väsby
Beslutande:
Anita Ohlson
Lena Ohlsson
Inger Karlsson
Annika Andersson
Kristina Nieminen
Kerstin Persson
Gun Eriksson
Suppleanter:
Ingrid Andersson
M-L Scanlan
Adjungerad:
Cathrin Möller
§ 107

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 108

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

§ 109

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Föreliggande dagordning godkändes med anmälda tillägg.

§ 110

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

§ 111

ORDFÖRANDE
AU‐beslut
På önskemål från valberedningen i Norrbottenssektionen har AU valt att skicka en
representant till sektionens årsmöte den 10 februari.
AU har efter önskemål beslutat att införskaffa ett album som ska gå som vandringspris till
bästa golden retriever på Retrievermästerskap B som från 2019 har återinförts. Utöver
det kommer vinnaren att varje år få en gåva som denne får behålla. Endast pärmen ska
vara vandrande.
Samarbetsavtal Sveriges Hundungdom
Genom att teckna ett samarbetsavtal kan man som medlem i Sveriges Hundungdom vara
gratis medlem i en rasklubb till 25 års ålder. Efter detta övergår ungdomsmedlem
automatiskt till fullbetalande medlem.

Sign ………….
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Beslut:
Beslutar att Anita tecknar avtal gällande detta.
§ 112

EKONOMI
Rapport
Inger informerar om att annonsförsäljningen i Golden Nytt har gått över förväntan samt
att medlemsservicen nu har gått över till SKK och fungerar bra.

§ 113

RAS/AVEL
Information om RD
Kerstin uttrycker stor tacksamhet till de få uppfödare som rapporterat förekomst av RD
bland golden retriever, men att det fortfarande är ett stort mörkertal. Kerstin kontaktar
Agria för att undersöka möjlighet att söka forskningsbidrag till SLU. För att öka
medvetandet om RD bland hundägare kommer information ges på sektionsdagarna följt
av artikel i Golden Nytt.
Information om NCL
NCL är en neurologisk sjukdom som förstör lillhjärnan och som huvudsakligen
förekommer bland golden retriever från amerikanska linjer. Ett DNA-test finns tillgängligt
för sjukdomen och det är också ett antal svenskägda hundar som har testats fram till idag.

§ 114

MENTALITET/FUNKTION
FB‐R‐funktionärer
Lena informerar om att det är brist på funktionärer inom FB-R och föreslår annonsering i
nästa nummer av Golden Nytt. Sektionerna uppmuntras att söka samarbete om utbildning
av funktionärer med övriga retrieverrasklubbar.

§ 115

HÄLSA
HD‐avläsning
En utredning som gjorts på mellanschnauzer visar att andelen rapporterade C-höfter i
rasen ökade kraftigt när nya regler om sedering vid röntgen infördes. Annika kontaktar
SSRK för ytterligare information.

§ 116

JAKT
Rapport NM
Gun rapporterar att inbjudan har inkommit från Danmark. Svensk domarrepresentant är
Per-Anders Norling.
Rapport KM
Redan nu är det klart med funktionärer till KM. Sektionen Skaraborg/Älvsborg ansvarar
för en provruta och därutöver har fyra kennlar anmält sitt intresse för att ansvara för en
ruta vardera.
A‐provskurs
Gun redogjorde för arbetet med att kunna genomföra en A-provskurs. Planer finns för en
kurs tillsammans med Flatcoated retrieverklubben i Stockholmstrakten och även
tillsammans med andra kontakter för att arrangera en kurs i södra Sverige.

§ 117

Sign ………….

EXTERIÖR
Exteriörkurs III Skåne
Kristina redogjorde för diskussioner med Skånesektionen kring en planerad exteriörkurs
steg III. I manualen framgår att utbildningen ska arrangeras av klubbstyrelsen, eller i
samarbete mellan en sektion och klubbstyrelsen. Anledningen till detta är
informationsspridning och att det ska finnas möjligheter för medlemmar i andra
…………
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sektioner att kunna anmäla sig. I detta fall har inte klubbstyrelsen haft möjlighet att vara
delaktig i planeringen.
Beslut:
Skånes begäran om att arrangera exteriörkurs steg III beviljas denna gång, men
fortsättningsvis ska manualerna följas. Handledare för utbildningen blir Lotta Carping.
Ansökan Open Showdomare
I Skåne har en utbildning genomförts där man slagit ihop exteriörkurs steg II och steg III
på två dagar. Utbildningen har givetvis haft ett värde för deltagare som vill utveckla sina
kunskaper, men är inte självklart kvalificerande för den som senare vill ansöka om att få
bli Open Show-domare. På styrelsemöte 2018-11-17—18 avslogs en ansökan från en
deltagare på den sammanslagna kursen. Vi har ombetts att ta upp frågan igen.
Beslut:
Tidigare beslut kvarstår. Den som vill ansöka om att få bli Open Show-domare måste ha
genomfört alla steg i exteriörutbildningen enligt gällande manualer.
Utbildningsdag exteriördomare
En utbildningsdag för officiella exteriördomare anordnas 8 september 2019.
Utbildningsdagen genomförs i samarbete med Labradorklubben. Golden retriever
kommer att presenteras av Kjell Svensson och Labrador retriever av Dan Ericsson.
Ansvariga för arrangemanget är Ingrid Grundström för GRK och Katarina Ramberg för
LRK. Inbjudan är skickad till sammanlagt 82 domare och utbildningen kommer att
genomföras i SKK:s lokaler i Sollentuna.
§ 118

GOLDENSPECIALEN
Rapport
Gun och Kristina åtar sig att sammanställa katalogen vid Goldenspecialen. Lena ber Eva
Carlin uppdatera inbjudan samt ge Gun och Kristina åtkomst. Övrig info: manualen är
reviderad, sponsoransvarig saknas.

§ 119

INFORMATION / PR
Info om uppfödarkontakter kring Golden Nytt
Annika tackar alla de uppfödare som svarat på mail skickat till ett 50-tal uppfödare, där vi
önskar tips om valpköpare som redaktionskommittén kan kontakta med en intressant
historia att skriva om. Responsen har gett många uppslag till artiklar i kommande
nummer av Golden Nytt.

§ 120

UTBILDNING
Goldenlägret
Goldenlägret hålls även i år på Herrfallet i Arboga. Deltagarantalet är maximalt 35 och
hittills har 27 anmälningar inkommit. Sista anmälningsdag är 1 april. Fullt deltagarantal
förväntas.

§ 121

SEKTIONERNA
Genomgång av de sista förberedelserna inför sektionsdagarna.

§ 122

GOLDENFULLMÄKTIGE
Styrelsen går igenom de sista förberedelserna inför Goldenfullmäktige.

§ 123

BEVAKNINGSLISTAN
Genomgång av bevakningslistan hänskjuts till nästa styrelsemöte i april.
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§ 124

INKOMMANDE SKRIVELSER
190111
SSRK – SKK:s inbjudan till avelsfunktionärer
190111
SSRK – HS protokollsutdrag beträffande FB-R
190116
SSRK – SKK:s inbjudan till avelsfunktionärer
190118
SSRK – blankett för nya styrelser
190118
SSRK – nya SRD-häften och blanketter
190118
SSRK – distansutbildning i föreningsteknik
190125
SSRK – avtal gällande Rasdata
190201
SSRK – medlemsavgifter rasklubbar 2018
190201
SSRK – SKK info om arkivering av klubbtidningar
190201
SSRK – SKK:s disciplinnämnds beslut
190201
SSRK – inställd instruktörsutbildning
190208
SSRK – inbjudan livesänd info från SKK
190208
SSRK – auktorisationer exteriördomare
190215
SSRK – Agria Breed Profile 2011-2016
190215
SSRK – påminnelse avelsfunktionärsutbildning
190215
SSRK – inbjudan av utländska domare
190221
SKK – SRD-rapport
190222
SSRK – nytt reglemente FB-R
190222
SSRK – inbjudan SSRK funktionärsträff
190222
SSRK – inbjudan SSRK fullmäktige
190308
SSRK – anmälan om klubbstyrelser till SKK
190313
SSRK – info om HS-protokoll
190313
SSRK – påminnelse inbjudan SSRK funktionärsträff
190303
SSRK – påminnelse inbjudan SSRK fullmäktige
190313
SSRK – blankett för styrelseuppgifter

§ 125

UTGÅENDE SKRIVELSER
190116
Svar till sökande av stipendium
190117
Remissvar till SSRK Utställning- och Championatregler
190118
Remissvar till SSRK jaktprovsregler
190122
Ändringar regler officiella NM
190128
Remissvar till SSRK avel
190311
Skrivelse till sektion angående exteriörkurs

§ 126

MÖTETS AVSLUTANDE
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.

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

Sign ………….

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

…………

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