Protokoll styrelsemöte 27‐28 april 2019, Scandic hotell Upplands Väsby
Beslutande:
Anita Ohlson
Lena Ohlsson
Inger Karlsson
Marie-Louise Scanlan, §§ 16-25
Gun Eriksson, §§ 16-25
Kerstin Persson, §§ 26-38
Kristina Nieminen
Annika Andersson
Suppleanter:
Marie-Louise Scanlan, §§ 26-36
Charlotte Wallmark, närvarande §§ 26-36

§ 16

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 17

VAL AV JUSTERARE
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Lena Ohlsson.

§ 18

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Föreliggande dagordning godkändes med anmälda tillägg.

§ 19

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

§ 20

ORDFÖRANDE
SSRK:s fullmäktige
Styrelsen går igenom handlingar och motioner inför SSRK:s fullmäktigemöte i maj.
Delegater: Anita Ohlson, Marie-Louise Scanlan, Gun Eriksson, Inger Karlsson, Annika
Andersson, Annika Thunfors, Ingrid Grundström.
Remiss jaktprovsdomare
Styrelsen har inga synpunkter på de föreslagna jaktprovsdomarna.
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Remiss viltspårdomare
Styrelsen har inga synpunkter på de föreslagna viltspårdomarna.
Riksarkivet
Det historiska arkivmaterial som finns hos tidigare styrelseledamot samlas hos Anita och
hämtas av Marie-Louise för att lämnas in till Riksarkivet under hösten 2019.
Gåva till föreläsare
De vinglas som tidigare använts som gåva till föreläsare och domare går inte längre att
beställa. Anita tar gärna emot förslag till ny leverantör alternativt förslag till annan gåva.
§ 21

EKONOMI
Inger redovisade den ekonomiska ställningen vilken är fortsatt god.

§ 22

JAKT
NM status
Arbetet fortgår enligt plan.
KM status
Arbetet fortgår enligt plan.
A‐provskurs
Gun rapporterade och arbetar vidare med planering för A-provkurs i höst.

§ 23

EXTERIÖR
Ansökan Open Showdomare
Vi har blivit ombedda att ompröva beslut om avslag till ny Open Showdomare.
Beslut:
Beslutet är redan omprövat på styrelsemöte 2019-03-22 § 117 och kommer därför inte
att omprövas igen eftersom några nya fakta i ärendet inte har framkommit.
Rapport Club Show 2019
Kristina rapporterade om arbetet med Club Show 2019.
Beslut:
Till bestyrelse utsågs Anita Ohlson, Marie-Louice Eriksson och Annika Andersson.
Till kommissarie utsågs Kristina Nieminen.
Beslut:
Annika Andersson utses till klubbstyrelsens representant.
Rapport Club Show 2020
Västmanland är arrangörer av Club Show 2020, plats och datum är beslutat till Sala den
17 oktober 2020.
Exteriörkurs steg III 2020
Kristina presenterade förslag till arrangör och kursledare för Exteriörkurs III-kurs hösten
2020. Kursen föreslås hållas i Upplands Väsby och styrelsen diskuterade upplägg och
kostnader för kursen. Information skickas ut till alla sektioner om att arrangera
Exteriörkurs I och II i god tid före hösten 2020.
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§ 24

GOLDENSPECIALEN
Goldenspecialen 2019
Lena informerar om arbetet med Goldenspecialen 16-18 augusti 2019. Anmälan är nu
öppen. Samtliga WT-domare är klara. Domare blir Ingela Funck, Ralf Falkeland, Mats
Lindmark, Camilla Ährlund och Tina Engström. GS-kommittén kommer att ha ett
telefonmöte i maj.
Sponsoransvarig Goldenspecialen
Ingen sponsoransvarig utsedd ännu, Lena arbetar vidare med frågan. Diskussion kring
hantering och lagring av gods innan prisutdelningarna.
Goldenspecialen 2020
Förslag till Open Show-domare diskuterades och Kristina kontaktar de förslag som
framkom. Beslutat datum är 14-16 augusti 2020.

§ 25

UTBILDNING
Goldenlägret 2019
Lena rapporterar att 43 anmälningar inkom, vilket medförde att åtta tvingades lottas
bort. Arbetet går som planerat.

§ 26

MENTALITET/FUNKTION
Rapport från SSRK:s funktionärsträff
Kerstin rapporterade att FB-R uppmärksammades på funktionärsträffen. Med en större
förståelse för nyttan av FB-R bland deltagarna kan det förhoppningsvis sprida sig som
ringar på vattnet. Bland annat diskuterades utbildning och samordning och ett
uppföljningsmöte är planerat.
Diskussion kring hur vi kan öka utbildningstakten och få fler medlemmar att engagera sig
som funktionärer inom FB-R.

§ 27

RAS/AVEL
Rapport från SSRK:s funktionärsträff
Kerstin informerade om att delar av HD-utredningen redovisades. Arbetet är inte klart,
men vissa resultat kunde redovisas.
Förslag till ändrade avelsrekommendationer
Frågan om avelsindex tas upp på styrelsemötet i augusti. Vi avvaktar arbetsgruppens
redovisning.
Beslut:
Avelsrekommendationen uppdateras med att formuleringen ”de senaste fem åren”
gällande HD och ED tas bort.
Uppfödarbrev
Kerstin föreslår att vi ska börja skicka ut Nyhetsbrev till uppfödare.
Beslut:
En mailinglista görs tillgänglig för anmälan för de uppfödare som vill ha riktade nyheter.
Information riktad till uppfödare skickas därefter ut med viss regelbundenhet.
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Synliggörande av RAS‐dokumentet
RAS-dokumentet synliggörs i kommande Uppfödarbrev samt i en artikelserie i Golden
Nytt.
§ 28

HÄLSA
Renal dysplasi
Styrelsen diskuterar svårigheten med att få in blod och njurvävnad från hundar med
misstänkt RD. Ärftlighet misstänks och forskning pågår. Vi följer fortsatt forskningen på
området.
Rapport wet puppies, ektopisk uretär
Kerstin fortsätter arbetet med att fördjupa sig i rapporter och forskning i ämnet.
Lägesrapport EP
Ärftlig epilepsi misstänks förekomma. Diskussion kring hur vi kan gå vidare och
eventuellt bidra till forskningen.
Information NCL
Förekommer mer sällan i europeiska linjer. Några svenska hundar är DNA-testade och
dessa har varit negativa för sjukdomen.
Forskningsbidrag
Vi har fått en ansökan om forskningsbidrag från Henrik Rönnberg, SLU, som forskar kring
cancer och behandling av cancer.
Beslut:
Styrelsen beslutar att avslå ansökan. En kontakt tas med Flatcoated retrieverklubben för
att ta del av deras forskning inom cancer.
Hudproblem
Diskussion kring hudproblem hos golden retriever. Många orsaker kan vara
bakomliggande.
Beslut:
Att kontakta några av våra rasspecialister för att efterhöra deras syn på rasens
pälskvalité.

§ 29

INFORMATION / PR
Rapport medlemsservice
Anita rapporterar att det fungerar bra med Kennelklubbens medlemsservice.
Beslut:
Informera i Golden Nytt och på Facebook om vikten av att betala sin medlemsavgift till
rätt konto.
Anslagstavlan Golden Nytt
Diskussion kring vad som ska noteras på ”Anslagstavlan” i nästa nummer av Golden Nytt.

§ 30
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Sektionsdagar 2020
Diskussion kring olika förslag till föreläsare till sektionsdagarna 2020. Beslutat datum är
28-29 mars 2020.
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Beslut:
Anita kontaktar föreslagna föreläsare.
Regler för sektionskampen
Diskussion kring poängsättningen för sektionskampen diskuterades och föranleder ingen
ändring.
Skrivelser från sektion Skåne/Blekinge
Frågor i sektion Skåne/Blekinges skrivelser samt frågor under ”Övriga ärenden” på
fullmäktigemötet i mars anses besvarade.
§ 31

GOLDENFULLMÄKTIGE
Hotell och lokaler för Goldenfullmäktige 2020 är bokat, beslutat datum är 29 mars.
Annika bokar föreläsning.

§ 32

BEVAKNINGSLISTAN
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 33

INKOMMANDE SKRIVELSR

190318
190320
190321
190328
190404
190405
190412
190412
190412
190412

SSRK – SKK Västra, inbjudan CUA-utbildning
Skrivelse från sektion Skåne/Blekinge angående exteriörkurser
SSRK – SKK disciplinnämndens beslut
Skrivelse från sektion Skåne/Blekinge angående exteriörkurser
SSRK – SKK inbjudan till presentation av HD-utredningen
Skrivelse från sektion Skåne/Blekinge angående exteriörkurser
SSRK – SBK inbjudan till regelkonferens
SSRK – SBK info om auktorisation tävlingssekreterare
SSRK – Remiss jaktspårdomare retriever
SSRK – Remiss viltspårdomare

§ 34

UTGÅENDE SKRIVELSER

190328
190328
190416

Svar till Skåne/Blekinge-sektionen gällande exteriörkurser
Svar till Skåne/Blekinge-sektionen gällande exteriörkurser
Skrivelse till SSRK Värmland

§ 35

MÖTETS AVSLUTANDE
Anita avslutar mötet och tackar alla för en givande helg.
..........................................
Anita Ohlson
Ordförande
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........................................
Lena Ohlsson
Justerare

…………

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