Protokoll fört vid styrelsemöte 29 april 2017, Scandic hotell Upplands Väsby
Beslutande:
Anita Ohlson
Lena Ohlsson
Janet Johansson
Kristina Nieminen
Kerstin Persson
Annika Andersson
Ingrid Andersson

Anmält förhinder:
Inger Karlsson
Gun Eriksson

Adjungerad:
Annika Sahl Kadar, sekreterare
§ 16

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 17

VAL AV JUSTERARE
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Kerstin Persson.

§ 18

§ 19

§ 20

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen godkändes med några tillägg under ordförande- och exteriörpunkterna.
GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

ORDFÖRANDE
Klubbens utmärkelser
Tyvärr fortsätter problemen med att få in klubbens vandringspriser när dessa ska lämnas
vidare till ny vinnare. Uppfödartroféen har varit borta ett par år och ingen vill kännas vid
att de har den. Hanhundstrofén är i dåligt skick, trots att vi på olika sätt försökt åtgärda
detta. Breeders Crown fungerar bra, dock är den tillhörande väskan borta. Återkoppling
gällande Stenbury Trophy och Iron Coin saknas.
Beslut: Vi tar upp frågan om hanteringen av vandringspriserna på augustimötet.

Sign ………….

Rapport från SSRK:s funktionärsträff
Anita och Ingrid deltog på SSRK:s funktionärsträff i april och rapporterade om de olika
ämnen som diskuterats. Under en frågestund inför fullmäktigemötet framkom att frågan
…………
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om en eventuell delning av SSRK inte kommer upp till beslut på kommande fullmäktige,
vilket många uppfattat skulle ske.
SSRK:s Fullmäktige
Styrelsen går igenom handlingar och motioner inför SSRK:s Fullmäktigemöte i maj.

Sponsringsförfrågan
Klubben har fått förfrågan om att sponsra medlemmar för deltagande i aktivitet
utomlands. Klubbens policy är att vi endast sponsrar Nordiska Mästerskapet, som är vårt
eget arrangemang.
Beslut: Att inte sponsra enskilda hundägare för egna aktiviteter

§ 21

§ 22

EKONOMI
Rapport
Kassören har lämnat en ekonomisk rapport och ekonomin är fortsatt stabil.

RAS/AVEL
Rapport RAS
Arbetsgruppen för RAS hade ett arbetsmöte igår. En del arbete återstår som nu kommer
att delas upp på de olika ansvarsområdena. Senast 1 juni ska detta ha inkommit till
Kerstin, som därefter tillsammans med Annika sammanställer ett förslag.
Beslut: Förslag till nytt RAS-dokument presenteras på styrelsemötet i augusti.
Beslut: Att när RAS är färdigt upprätta en separat bevakningslista för RAS för att
hålla dokumentet levande.

Forskning ögonsjukdom
Resultatet av det forskningsprojekt som vi bidragit till ur forskningsfonden ska redovias
under våren 2017.
Beslut: Annika kontaktar Thomas Bergström, SLU och efterlyser resultatet.
§ 23

§ 24

MENTALITET/FUNKTION
Rapport
Vi har nu kommit upp till 438 BPH-beskrivna hundar.

Informationsfolder FB-R och BPH
SSRK arbetar på en ny utgåva som ska komma inom kort. BPH-foldern kan beställas
kostnadsfritt från SKK.

HÄLSA
Forskning atopisk dermatit
Kerstin Bergvall, SLU, driver ett forskningsprojekt där man tittar på de gener som är
involverade vid allergi hos hund. De efterlyser blodprover från golden retriever som är
diagnostiserad med atopisk dermatit att delta i projektet. Janet har varit i kontakt med
Kerstin Bergvall.

Beslut: Vi publicerar information i Golden Nytt och på hemsidan om
forskningsprojektet och uppmanar goldenägare med diagnostiserade hundar att
hjälpa till med blod.

Sign ………….

…………
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Hälsakapitlet på hemsidan
Hälsakapitlet på hemsidan behöver ses över och uppdateras. Det finns medlemmar som
erbjudit sig att hjälpa till.
Beslut: Kerstin, Annika och Janet arbetar vidare med detta.
§ 25

§ 26

JAKT
Rapport Nordiskt Mästerskap
Förslaget till regler för Nordiskt Mästerskap, som diskuterades fram på mötet i februari,
är nu utskickat och godkänt av samtliga inblandade länders klubbar.

Sektionshandboken jakt
Kapitlet i sektionshandboken om att arrangera jaktprov behöver ses över. Anita kontaktar
Gun och ber henne titta på detta.

EXTERIÖR
Ansökan ny Open Show domare
Det har kommit in en ansökan om att godkännas som Open Show domare efter färdig
utbildning och elevtjänstgöringar. Kristina har kontaktat angivna referenser.

Beslut: Att auktorisera Eva Sjölinder-Hansson till ny Open Show domare. Kristina
uppdaterar domarlistan.
Regler Novice-BIS
Utvärdering av reglerna gjordes på sektionsdagarna. Många synpunkter kom från
sektionerna och det verkar vara svårt att hitta regler som alla kan enas om.

Beslut: Att ta bort Novice-BIS från manualen. Sektionerna får arrangera det som en
frivillig sidoaktivitet om man så vill.
Club Show 2017
Kommer att genomföras på Wallåkra Gård i Skåne den 9 september. Kommittén fungerar
väl och arbetet flyter på enligt plan. Onlineanmälan kommer att läggas ut inom kort.

Club Show 2019
Ansökan är inskickad till SSRK. Värmland är arrangör och utställningen genomförs den 7
juli 2019 i Sunne. Två domare har tackat ja och vi väntar på skriftlig bekräftelse.

Onlineformulär Open Show
Janet har haft kontakt med Boxerklubben angående deras system för onlineanmälan till
utställning som diskuterades på sektionsdagarna. Tyvärr blev det alltför dyrt för oss att
köpa in.
Beslut: Att bordlägga frågan tillsvidare.

Rosetter
Det har framkommit att det råder missförstånd angående priser för eventuella
efterbeställningar av rosetter. Kristina ser till att informationen kommer ut till
sektionerna via Nyhetsbrevet. Styrelsen gick också igenom prislistan för olika typer av
rosetter som används på våra utställningar och jaktprov.
Beslut: Kristina uppdaterar prislistan till sektionerna.

Sign ………….

…………
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§ 27

§ 28

GOLDENSPECIALEN
Rapport
GS-kommittén jobbar vidare. Domare är klara till både WT och utställning. Kommittén har
nästa telefonmöte den 3 maj. Vi behöver utse en bestyrelse för arrangemanget. De
sektioner som anmält intresse för att sköta en WT-station är Skåne/Blekinge,
Stockholm/Gotland, Dalarna och Västmanland.
INFORMATION / PR
Rapport medlemsservice
Aktuellt medlemsantal 4 222, vilket är i stort sett oförändrat.
Cathrin behöver ett separat telefonnummer för medlemsservice, då hon inte har möjlighet
att ta samtal från medlemmar på sin privata telefon under dagtid.
Beslut: Att köpa in en kontantkortstelefon till medlemsservice.

Raskompendium
Det raskompendium som säljs via vår klubbshop börjar ta slut. Styrelsen diskuterar
förutsättningar för en ny upplaga.
Beslut: Kristina arbetar vidare och återkommer med förslag på augustimötet.

Gåvor till föreläsare m.m.
Den gåva vi har i lager som används till föreläsare m.m. är slut. Styrelsen diskuterar olika
förslag till ny profilprodukt.
Beslut: Anita ordnar med beställning utifrån förda diskussioner.

Golden Nytt
Styrelsen diskuterar att införa en fast ruta i tidningen med information till hundägare om
vid vilka olika åldrar det är dags för exempelvis röntgen, ögonlysning, BPH, FB-R o.s.v.
Beslut: Annika sammanställer textförslag och skickar ut till övriga för synpunkter.
§ 29

UTBILDNING
Goldenlägret
Alla som anmält sig till årets läger har fått plats. Planeringen framskrider enligt plan.

Rasutbildningen
Informationen på hemsidan till de som önskar göra utbildningen i egen regi behöver ses
över. Styrelsen diskuterar också hur mentorsystemet ska fungera så bra som möjligt.

Beslut: Att uppdatera texten på hemsidan samt att tillfråga personer på olika
platser i landet angående att vara tillgängliga som mentorer och upprätta en lista
på personer vi kan hänvisa till. Kerstin, Annika och Lena arbetar vidare med frågan.
§ 30

SEKTIONERNA
Rapport
Hallands vice ordförande har trätt in istället för ordinarie.

Utvärdering sektionsdagarna
Styrelsen går igenom utvärderingen och kan konstatera att de flesta var mycket positiva,
men att många tyckte att tiden var för kort!
Sign ………….

…………
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§ 31

§ 32

§ 33

§ 34

§ 35

GOLDENFULLMÄKTIGE
Rapport
Protokollet är snart klart för publicering.

BEVAKNINGSLISTAN
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.

INKOMMANDE SKRIVELSER
9/4 Mail från medlem med tack för gott bemötande
16/4 SSRK- Inbjudan till SSRK:s centrala avelskonferens 18-19 nov 2017

UTGÅENDE SKRIVELSER
29/3 Fastställande av regler för det Nordiska mästerskapet - Golden Danmark, Norge och
Finland

MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande tackade för en effektiv dag och förklarade mötet avslutat
……………………………………… ……………………………………
Anita Ohlson
Kerstin Persson
Ordförande
Justerare

Sign ………….

…………

……………………………………..
Annika Sahl Kadar
Sekreterare
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