Protokoll styrelsemöte 31 augusti – 1 september 2019, Scandic hotell Upplands Väsby
Beslutande:
Anita Ohlson
Lena Ohlsson
Inger Karlsson
Kerstin Persson
Gun Eriksson
Kristina Nieminen § § 48-55
Marie-Louise Scanlan
Charlotte Wallmark § § 36-47
Suppleant:
Charlotte Wallmark §§ 48-55
Anmält förhinder:
Annika Andersson

§ 36

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 37

VAL AV JUSTERARE
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Gun Eriksson.

§ 38

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Föreliggande dagordning godkändes med anmälda tillägg.

§ 39

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

§ 40

ORDFÖRANDE
AU‐beslut
Ingela Påsse van Reis kommer under hösten gå det av SKK:s utställningskommitté
anordnade ”Brush-up”-tillfället för CUA, certifierade utställningsarrangörer.
Information från SKK FK
SKK FK har förändrat sin praxis gällande publikation av protokoll. Styrelsen diskuterar
rekommendationen.
Beslut:
GRK kommer att fortsätta publicera protokoll från styrelsemöten på hemsidan.
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SKK FK har beslutat att det inte längre ska vara möjligt att lösa medlemskap i direkt
anslutning till årsmöten.
Beslut:
Att informera om detta till sektionerna.
Dreverklubben har utsatts för ekonomiska bedrägerier, vilket föranleder en diskussion
om försäkringar. Inger informerade om att Goldenklubbens tecknade försäkring också
täcker rättsskydd. Försäkringen gäller även sektionerna.
Handlingsplan 2019 – Agria
Inger och Anita har efter telefonmöte med Agria kommit överens om en plan för
fördelning av sponsortilldelningen. I avtalet ingår att Agrias redaktionella artiklar ska
publiceras med viss regelbundenhet på klubbens sociala medier.
Rapport från SSRK:s fullmäktigemöte
Anita rapporterade från SSRK:s fullmäktigemöte som hölls i maj.
§ 41

EKONOMI
Inger redovisade den ekonomiska ställningen vilken är fortsatt god. Annonsförsäljningen
till Golden Nytt fungerar utmärkt och annonsintäkterna är goda.
De dummies som användes till Goldenlägret, Klubbmästerskapet och Goldenspecialen
börjar bli slitna och behöver bytas ut inför nästa år.
Beslut:
Gun köper in 60 nya dummies.

§ 42

RAS/AVEL
HD‐utredningen
Kerstin informerade om SKK:s utredning avseende höftledsdysplasi, HD-utredningen. En
utförlig presentation av utredningen finns publicerad på SKK:s hemsida.

§ 43

MENTALITET/FUNKTION
Rapport FB‐R
Diskussion kring avsaknad av funktionärer och utbildning för funktionärer inom FB-R.
Tillgången till beskrivarteam ser väldigt olika ut i olika delar av landet.
Beslut:
Kontakt tas med övriga retrieverrasklubbar med förfrågan om ett gemensamt brev till
SSRK:s avdelningar om behovet av fler funktionärer och utbildningar.
Arbetsgrupp regelrevidering FB‐R
SSRK önskar förslag på namn för att medverka i en arbetsgrupp för regelrevidering FB-R.
Beslut:
Att Lena Ohlsson utses att representera Goldenklubben i arbetsgruppen.
Brev från SKK angående enkätfrågor om 200/500‐analysen.
Lena besvarar enkäten från SKK.
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§ 44

HÄLSA
Rapport njursjukdomar
Kerstin rapporterar om kontakter gällande hundar med diagnostiserad eller misstänkt
RD. Vi fortsätter bevaka och hålla nödvändiga kontakter, samt håller oss informerade om
pågående forskning på området.

§ 45

JAKT
Sammanfattande kritik jaktprovsprotokoll
Det finns nu statistik sammanställd för tre år, från innevarande år sammanställs
statistiken enbart inför uppdatering av RAS. Den sammanfattande kritiken från
jaktprovsprotokollen registreras även fortsättningsvis i Rasdata.
Reseersättning NM
Diskussion kring kostnader som uppstår för deltagare i lag som representerar Sverige i
Nordiskt Mästerskap.
Beslut:
Reseersättningen lämnas oförändrad.
KM 2020
18-19 juli föreslås som datum för KM 2020. Ny plats söks och Gun undersöker möjlighet
att boka Virå Bruk.
NM 2020
NM 2020 hålls i Finland första helgen i augusti 2020. Datum och plats för uttagningar
läggs ut på hemsidan så snart de fastställts.

§ 46

INFORMATION / PR
Uppfödarbrevets innehåll
Drygt 100 medlemmar har anmält intresse att få uppfödarbrevet. Förslag till innehåll:
Agria Breed Profile, hälsoenkäten, FB-R, HD-utredningen, DNA-text för prcd-PRA, Open
Show en möjlighet för valpträffar samt förfrågan om stamtavlebok 2020.
Beslut:
Kerstin sammanställer information till uppfödarna.
Stamtavlebok 2020
Försäljningen av stamtavlebok 2015 har varit mycket dålig.
Beslut:
Att be medlemmarna om synpunkter på om vi ska ge ut någon bok 2020.
Leverans till Riksarkivet
Handlingar, Golden Nytt, annat material, främst från åren 2009 – 2018, levereras till
Riksarkivet under hösten.
Rasklubbstorget Stockholm Hundmässa
Årets mässa kommer ha ett jakthundstema, där arenan kommer ha diverse aktiviteter i
anslutning till rasklubbstorget. Jakthundraserna erbjuds två olika möjligheter om var man
vill placera sin monter.
Beslut:
Gun undersöker hur SSRK:s övriga retrieverraser har resonerat kring placering av sina
respektive rasmontrar.
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§ 47

UTBILDNING
Rutiner för publicitet från Goldenlägret
På årets läger användes uttrycket träningsprov för att inte kunna misstas för
kvalificerande uppflyttningar på Working Test.
Beslut:
Vi behåller uttrycket träningsprov även i framtiden.
Kristina och Lena tar fram förslag på rosetter som ska användas både på träningsprovet
och lägerutställningen.
Goldenläger 2020
Datum för nästa läger blir 8-12 juli 2020. Herrfallet är uppskattat, men av olika orsaker
kan ett alternativ behöva tas fram.
Beslut:
Lena tar fram alternativa platser för nästa års läger.

§ 48

GOLDENSPECIALEN
Rapport från utvärderingsmötet
Några medlemmar har hört av sig med synpunkter på att provupplägget i NKL ändrades
på lördagen. Gun informerar om att detta berodde på ett missförstånd mellan domare och
provledare.
Årets upplägg med elitklassfinalen på lördagen var publikvänlig och uppskattades mycket.
Beslut:
Att uppdatera manualen där det blir tydligt att provupplägget inte ska ändras om det inte
finns starka skäl för detta. Information om detta ska också finnas med i det PM som
skickas till WT-domare.
Beslut:
Lena kontaktar samtliga kommittémedlemmar för att efterhöra om de önskar kvarstå i
kommittén för GS 2020. En sponsoransvarig och en ansvarig för utställningen har redan
anmält intresse.

§ 49

EXTERIÖR
Club Show 2019
Årets Club Show blev lyckad med 100 anmälda deltagare. Alla resultat är rapporterade
och inskickade.
Club Show 2020
Västmanland arrangerar Club Show 2020. Ansökan har skickats in om att byta plats, från
Sala till Hallstahammar, och vi inväntar besked om detta.
Club Show 2021
Uppland arrangerar Club Show den 11 september 2021 i Almunge. Domarförslag är
inskickade. Till CUA har Eva Carlin utsetts.
Club Show 2022
Medelpad/Hälsingland har skickat in ansökan om att arrangera Club Show 2022.
Beslut:
Styrelsen godkänner Medelpad/Hälsinglands ansökan om att arrangera Club Show 2022.
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Open Show 2020
Ansökningar från sektionerna gällande Open Show 2020 gicks igenom.
Beslut:
Förslaget till utställningsprogram fastställdes. Styrelsen godkänner Skåne/Blekinges
ansökan om att använda en domare från Danmark vid en av sina Open Shower.
Open Show i framtiden
Diskussion kring hur vi ska utöka antalet anmälda hundar till Open Show. Styrelsen
diskuterar olika idéer.
Beslut:
Att ta upp frågan på sektionsdagarna samt att skriva en artikel i Golden Nytt om en
uppfödare som arrangerar valpträff i samband med en Open Show.
SSRK:s handläggning gällande ansökan om utökat rasregister
Diskussion kring SSRK:s handläggning gällande ansökan från en domare som GRK inte
har tillstyrkt, men som godkänts av SSRK:s exteriörkommitté. Den sökande uppfyller inte
beslutade kriterier och bör enligt vår mening inkomma med ny ansökan när övriga
kriterier är uppfyllda. Vi har framfört vårt ogillande till SSRK Hs som ska diskutera
ärendet på sitt nästa styrelsemöte.
Beslut:
Att skriva till SKK DK om vår inställning.
Medlemskontroll Open Show
Medlemskontroll har genomförts på två Open Shower samt på Goldenspecialen och vi kan
konstatera att samtliga deltagare haft giltiga medlemskap.
Klassindelning Open Show
Tveksamhet uppstår ibland gällande vilken klass hundar som deltagit på utställning i
andra länder ska placeras i.
Beslut:
Definitionen av Mid Limit ändras för att förtydliga beskrivningen för hundar som deltagit
i utställningar utomlands.
§ 50

SEKTIONERNA
Postnummerindelning sektionerna
Postnummerindelningen som styr vilken sektion en medlem hör till diskuterades. Frågan
hade tagits upp av en sektion där ett gränsfall dykt upp där ett samhälle blev uppdelat i
två olika sektioner.
Beslut:
Eftersom en medlem själv kan välja vilken sektion man vill tillhöra och att det krävs
stadgeändring anser styrelsen inte att det är påkallat någon åtgärd.
Värvningsbrev sektionerna
Anita har tagit fram ett brev för sektionerna att skicka till valpköpare som ännu inte
tecknat medlemskap.
Sektionsdagar 2020
Preliminärt program för sektionsdagarna utarbetades. Anders Niklasson är klar som
föreläsare. Ytterligare en föreläsare söks.
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Beslut:
Anita arbetar vidare med att hitta ytterligare en föreläsare till lördag. Kerstin arbetar
vidare med en föreläsare till söndag förmiddag dit samtliga medlemmar kommer att
bjudas in.
§ 51

GOLDENFULLMÄKTIGE
Rapport
Sista datum att lämna in motioner är 1 oktober. Valberedningen bjuds in till nästa
styrelsemöte och är ansvariga för att nominera ordförande för mötet, styrelsen utser
sekreterare.
Beslut:
Att utse Marie-Louise Scanlan till protokollförare på Goldenfulllmäktige.

§ 52

BEVAKNINGSLISTAN
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 53

INKOMMANDE SKRIVELSER

190426
190426
190503
190503
190503
190503
190505
190506
190508
190510
190516
190524
190524
190524
190524
190524
190531
190531
190610

SSRK – Inbjudan till Sveriges Hundungdoms årsmöte 21-22 september 2019
SSRK – SKK Nyhetsbrev till utställningsansvariga
SSRK – SKK Play. ”Ekonomi för uppfödare”
SSRK – Auktorisation viltspårdomare
SSRK – SKK Remiss Svenska Kennelklubbens värdegrund
SSRK – SKK Påminnelse presentation av HD-utredningen 11 maj 2019
Medlemsbrev gällande exteriörkurs och Open Show-domare
Medlemsbrev gällande exteriörkurs och Open Show-domare, tillägg
SSRK – SKK önskemål om valpfotografier
SSRK – Auktorisation exteriördomare
SSRK – Information om ny lag om rökförbud
SSRK – SKK ”Upprättande av domarkompendium för exteriördomare”
SSRK – SKK Disciplinnämndens beslut 30, 32, 33, 36, 37, 42, 44, 45/2019
SSRK – Svar till SKK gällande retroaktiv registrering av labrador retriever
SSRK – SKK Nyhetsbrev
SSRK – SKK Icke hänvisning
SSRK – SKK Information från Svenska Dreverklubben
SSRK – Ansökan om utökat rasregister
SSRK – Svar från Svenska Dvärghundsklubben till SKK gällande retroaktiv
registrering av labrador retriever
SSRK – SKK Information från Svenska Dreverklubben, komplettering
SSRK – SKK Nyhetsbrev
SSRK – SKK Nyhetsbrev till uppfödare
SSRK – SKK Inbjudan till rasklubbstorget Stockholm Hundmässa 2019
SSRK – SKK Särskild inbjudan till jakthudsraser till Stockholm Hundmässa 2019
SSRK – SKK Information om beskattning av utländska domare
SSRK – SKK Blankett ”Oacceptabelt beteende”
SSRK – Ansökan viltspårdomare
SSRK – SKK Inbjudan till seminarium för domare- och utställningsansvariga
SSRK – Godkänt utställningsprogram 2021
SSRK – Information om incidentrapportering

190614
190614
190614
190619
190619
190619
190619
190628
190628
190705
190705
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190705
190725
190809
190809
190809
190809
190809
190809
190809
190809
190820
190823
190827
190828

SSRK – SKK Inbjudan till Avelsfunktionärsutbildning
SSRK – SKK Svenska utställningsdomare
SSRK – SKK Nyhetsbrev
SSRK – Auktorisation exteriördomare
SSRK – SKK Information om SRD-rapporter
SSRK – HS Mötesdatum 2019-2021
SSRK – SKK Disciplinnämndens beslut 49, 50, 52, 55, 59, 61/2019
SSRK – FB-R Regelrevideringskommitté
SSRK – SKK Blankett ”Oacceptabelt beteende”
SSRK – Protokoll HS och fullmäktige
SKK – Enkät gällande BPH-analys
SSRK – SKK Information distansutbildning Föreningsteknik
SSRK Värmland – Svar gällande FB-R
SSRK – Utbildningsplan samt info gällande funktionär FB-R

§ 54

UTGÅENDE SKRIVELSER

190503
190610
190625
190704
190805

Svar till medlem gällande ansökan Open Show-domare
Svar till SKK gällande retroaktiv registrering av labrador retriever
Svar gällande ansökan om utökat rasregister
Svar till SSRK gällande av SSRK godkänd ansökan om utökat rasregister
Brev till SSRK Värmland gällande FB-R

§ 55

MÖTETS AVSLUTANDE
Anita tackar alla för en givande helg och avslutar mötet.

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

Sign ………….

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

…………

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