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Protokoll fört vid styrelsemöte 12-13 november 2016, Scandic hotell Upplands Väsby 
 
Beslutande: 
Anita Ohlson 
Inger Karlsson 
Janet Johansson 
Lena Olsson 
Annika Andersson 
Kristina Nieminen 
Cathrine Möller 
 
Suppleant: 
Ingrid Andersson 
 
Anmält förhinder: 
Susanna Johansson 
 
Adjungerad: 
Annika Sahl Kadar, sekreterare 
 
 
§ 62 MÖTETS ÖPPNANDE 
 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§ 63 VAL AV JUSTERARE  
 Att jämte ordförande justera protokollet valdes Ingrid Andersson. 
 
 
§ 64 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
 Föreliggande dagordning godkändes med ett tillägg under jakt och exteriör. 
 
 
§ 65 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 66 ORDFÖRANDE 

AU-beslut 
Vi har tillstyrkt Sara Nordins ansökan om utökat rasregister. Vi har till SKK nominerat en 
uppfödare till Hamiltonplaketten. 
 
Samarbetsavtal Agria 
Agria Djurförsäkring har sänt över ett förslag till förlängt samarbetsavtal. 
 
Beslut: Att Anita undertecknar samarbetsavtalet med Agria gällande 2017-2018. 
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Nya stadgar 
Vi har skickat in förslag på nya stadgar till SSRK HS. Vi kommer att få ett förhandsbesked 
efter SSRK:s novembermöte. Därmed kommer vi att kunna lägga fram stadgeförslaget för 
beslut på kommande Goldenfullmäktige. 
 
Remiss – framtida retrieverklubb 
Styrelsen går igenom förslaget. 
 
Beslut: Anita skriver ett förslag på svar och skickar ut för synpunkter till styrelsen. 
 
   

§ 67 EKONOMI 
 Rapport 

Kassören rapporterar att klubben har en stabil ekonomi. Prognosen visar på en vinst för 
2016. En stor del beror på att vi bytt medlemshanteringssystem och därmed fått 
minskade kostnader. 
 
Beslut: Att godkänna den ekonomiska rapporten. 

  
  
§ 68 RAS/AVEL 
 Rapport RAS 

Annika förslår att det skall tillsättas en arbetsgrupp som jobbar med uppdateringen av 
RAS-dokumentet. Arbetsgruppen kommer sedan att presentera ett förslag till 
förändringar på styrelsemötet i januari. Då har också kommentarerna sammanställts från 
raskonferensen och eventuella kommentarer från medlemmar och sektioner. 
Arbetsgruppen arbetar därefter vidare utifrån styrelsens diskussion.  
 
Beslut: Att utse Annika Andersson, Anita Ohlson, Lena Ohlsson och Janet Johansson 
att ingå i arbetsgruppen.  
 
Beslut: Att på sektionsdagarna 2017 ha en programpunkt där RAS diskuteras, 
inklusive grupparbeten. 
 

 Utvärdering Goldenkonferensen 
26 utvärderingar lämnades in. De flesta synpunkter på innehållet var positivt. Många 
tyckte dock att det var tråkigt att inte fler uppfödare deltog.  

  
Avläsning HD-röntgen 
Vi har fått ett brev från GRK Skåne/Blekinge som önskar att klubben driver frågan 
gentemot SKK om att avläsningen av HD-röntgen upplevs som godtyckligt. Vi har vid ett 
antal tillfällen de senaste åren diskuterat frågan med SKK. 
 
Beslut: Annika kontaktar SKK:s avdelning för avel och hälsa för att efterhöra hur 
SKK arbetar med att förbättra systemet som av många upplevs alltför godtyckligt. 

  
Registrering av DNA-resultat 
Vi skrev i februari 2016 ett brev till SKK CS angående regler gällande registrering i 
Avelsdata av de DNA-resultat som inte genomförts med ett av SKK godkänt förfarande. Vi 
har fått bekräftelse av SKK CS sekreterare att ärendet remitterats till SKK AK. Vi har dock 
ännu inte fått något svar. 
 
Forskning 
Vi har fått en förfrågan från Thomas Bergström, SLU, med önskemål om ett bidrag ur vår 
forskningsfond till ett forskningsprojekt om ögonsjukdomar. 
 
Beslut: Att bidra med pengar från vår forskningsfond till projektet. Annika tar 
kontakt med Tomas Bergström.  
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§ 69 MENTALITET/FUNKTION 
 Rapport 

Broschyren om BPH går ut till valpköpare tillsammans med registreringsbeviset från SKK. 
Broschyren om FB-R skickas ut till valpkullar som finns på vår hänvisning tillsammans 
med valpbroschyrer och Goldenfilmen. 
 
Sammanställning MH-statistik 
Hittills i år har 122 golden genomfört FB-R, 132 har genomgått BPH, och 96 MH. Totalt 
har nu 432 golden genomfört FB-R. När vi har 500 beskrivna hundar på BPH kommer vi 
att få en analys av resultaten från SKK. 
 

    
§ 70 HÄLSA 
 Rapport 
 Janet har kikat lite på vad Flatklubben har för forskningsprojekt. De har en långtidsstudie 

av kullar födda 2012. Allt är webbaserat och uppföljning sker regelbundet på det sättet. 
Ägaren måste meddela när det händer något sjukdomsmässigt. När de fyllt 1 år tar de 
även blodprov och lägger i blodgenetikbanken. 
Nästa steg är en webbaserad dödsfallsrapportering. Den är till för alla hundar som avlider 
oavsett ålder och dödsorsak.  
Den tredje delen är hundar som diagnostiserats med cancer, choriorepinopati (skador på 
näthinnan), RD (f.d. PNP)  
 
Styrelsen diskuterar värdet av att vi även inom GRK skulle följa upp dödsorsaken på våra 
golden samt hur gamla de blir. Detta för att få information om det skulle visa sig att någon 
sjukdom i rasen ökat. 
 
Beslut: Janet tar fram förslag på blankett och text. 
 
Utvärdering av hälsoprogram SKK 
SKK har gått ut till alla rasklubbar att se över sina hälsoprogram 
 
Beslut: Annika kontaktar SKK och konstaterar att vi nu uppdaterar vårt RAS och att 
vi för närvarande inte ser något behov av några ändringar i vårt hälsoprogram. 

 
 
§ 71 JAKT 
  

Nordiskt Mästerskap 2017 
Anita har fått protokollet från mötet som var i samband med NM i Finland i augusti. Där 
visar det sig att mötet har beslutat att NM alltid skall vara andra helgen i augusti. Detta 
kommer då att krocka med Goldenspecialen, som av lång tradition alltid går den helgen. 
 
Beslut: Att Anita tar upp frågan på mötet med NM-kommittén den 15/11. 

 
 Inbjudan retrieverjaktprovsdomarkonferens 26/2 2017 

Klubben har fått en inbjudan att delta i en programpunkt på SSRK:s domarkonferens, där 
vi ska ges tillfälle att diskutera jaktprovsverksamheten utifrån ett rasklubbsperspektiv. 

 
Beslut: Inger och Anita tillser att någon representerar GRK på konferensen. 
  
KM 2017 

 Arrangören har skickat en budget för genomförandet av KM 2017.  
 

Beslut: Styrelsen beslutar ge en förlustgaranti på 10 000 kr till arrangerande 
sektion. Klubben står dessutom för rosettkostnaden. 
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§ 72 EXTERIÖR 
 Ansökan om utökat rasregister 
 Vi har fått in två ansökningar gällande utökat rasregister.  
 

Beslut: Att inte tillstyrka någon av ansökningarna, då ingen av de sökande 
uppfyller de kriterier vi beslutat om. 

 
 Domarlista Open Show 

Styrelsen går igenom domarlistan för Open Show. Då vi nu har ändrat kriterierna för att 
finnas med på listan kan det vara aktuellt att några namn ska läggas tillbaka på listan. 

 
 Beslut: Kristina kontaktar aktuella personer för att höra om de vill bli 

aktualiserade igen. 
  
 Domarelever Open Show 

Kristina tar upp frågan om att vi behöver ha rutiner när det gäller domarelever på Open 
Show. Det är lämpligt att klubbens exteriöransvarige har kännedom om vilka 
elevtjänstgöringar som är aktuella. 
 
Beslut: Att personer som önskar gå domarelev på Open Show skall kontakta 
klubbstyrelsens exteriöransvarige. 

  
Rosettbeställning 2017 
Rosetterna är beställda. Intresset för guldhundar har minskat. 
 
Beslut: Kristina kollar hur många guldhundar som finns i lager. Priset justeras till 
de tidigare gällande priserna – 600 kr resp. 400 kr. Kristina informerar om detta i 
Nyhetsbrevet till sektionerna. 
 

 Club Show 2019 
 Värmland har ansökt om att vara arrangör. 
 
 Beslut: Att GRK Värmland står som arrangör för Club Show juli 2019. 
 
 Club Show 2017 
 Skåne/Blekinge har inkommit med önskemål om att byta CUA av praktiska skäl, eftersom 
 de har en utbildad CUA som redan ingår i kommittén för CS 2017. 
 

Beslut: Lotta Carping utses till CUA för CS 2017. Kristina meddelar ändringen till 
SKK. 

 
 Fastställande av utställningsprogram 2017 
 Kristina presenterar tänkt program för Open Show 2017. 
  
 Beslut: Att fastställa utställningsprogrammet för 2017 och publicera det i Golden 

Nytts julnummer. 
 
 Exteriörkurs steg III 

Kursen blev lyckad och uppskattad av de 15 deltagarna.  
 

   
§ 73 GOLDENSPECIALEN  
  Goldenspecialen 2017 

Kommittén har haft ett telefonmöte den 9 november och arbetet flyter på bra. Kungsbyn 
är bokat. Efter brevet till sektionerna har det kommit frågor gällande reseersättning och 
boende för de sektioner som anmäler sitt intresse att ansvara för en WT-station. Stugor är 
bokade på Ängsö camping för domare och funktionärer. 
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Beslut: De funktionärer som ska jobba hela helgen utan eget deltagande får 
reseersättning, boende och mat. De som jobbar delvis men även deltar med egen 
hund får inte reseersättning, men självklart mat den dag man jobbar som 
funktionär, samt övernattning utifrån behov för den tid man är funktionär. 
 
     

§ 74 INFORMATION / PR 
 Rapport medlemsservice 

Trenden med sjunkande medlemssiffror verkar ha vänt. Vi har just nu ca 35 fler 
medlemmar jämfört med samma tid förra året. Det är 759 som inte förnyat sitt 
medlemskap, 307 av dem var valpköparmedlemmar. Det är 769 nya medlemmar, varav 
483 är valpköparmedlemmar, några fler än förra året. Totala medlemstalet är nu 4 255. 

  
 Hederspriser till Goldenspecialen, Klubbmästerskapet och Club Show 
 Styrelsen beslutar att även 2017 ge graverade vaser som hederspriser på våra centrala 
 arrangemang. 
 
 Beslut: Inger ordnar så att vaserna blir beställda. 
  

Julgåva & julkort 
Styrelsen går igenom vilka vi skall skicka julkort till och vilka som skall få en julgåva. 
 
Beslut: Anita beställer julgåvor och skickar dem. 
 
Stockholms Hundmässa 
Stockholmssektionen bemannar Stockholms Hundmässa i december. 
 
My Dog 
Göteborgssektionen bemannar My Dog i januari. 
 
Spalterna i GN 
Styrelsen diskuterar att det ibland är svårt att skriva i respektive spalt, då det inte alltid 
finns nyheter att skriva om. Vi har en skyldighet att informera våra medlemmar i olika 
frågor.  
 
Beslut: Att från och med Golden Nytt nr 1 2017 skall vi på prov ha en nyhetssida där 
vi sammanfattar aktuell information på olika områden. Denna sida ersätter de fasta 
spalterna. 

    
 
§ 75 UTBILDNING 
 Rapport 

 Vi har fått en inbjudan till utbildning av diplomerade C-provsdomare. 
  

Annons till Goldenlägret 
Styrelsen diskuterar annonsens utformning. Vi behöver också ändra anmälningsblanketten 
så att det tydligare framgår vilken tidigare erfarenhet hund och förare har. 
 

   
§ 76 SEKTIONERNA 
 Sektionsdagarna 2017 
 Styrelsen diskuterar innehållet på sektionsdagarna och fördelar arbetsuppgifter. 
 

Fodersponsring i sektionerna 
Frågor kommer ibland från sektionerna då man undrar över vilka fodersponsorer man 
kan använda på sina arrangemang. Det är bara Club Show, Klubbmästerskapet, 
Goldenspecialen och Goldenlägret som är bundna av avtalet. För övriga arrangemang är 
det fritt för sektionen att ordna annan fodersponsor – om man så vill. 
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§ 77 GOLDENFULLMÄKTIGE 
 Rapport 

Valberedningen har klart med ordförande och vice ordförande för Goldenfullmäktige. 
Klubbstyrelsen diskuterar också inkommen motion och kommer att formulera ett 
yttrande på januarimötet utifrån förda diskussioner. 
 
 

§ 78 BEVAKNINGSLISTAN 
 Styrelsen går igenom listan och uppdaterar den. 
 
 
§ 79 INKOMMANDE SKRIVELSER 

15/8: Kerstin Eklund - Äskande om bidrag för resa till Europeiska mästerskapen i 
Freestyle den 22-25/9 2016 i Österrike 
18/8: SSRK/SKK – SKK:s Avelskonferens den 19-20 november 2016 + Påminnelse om 
SKKs regelöversyn och utvärdering av hälsoprogram på nivå 2 och 3 
22/8: SSRK/AK- Avelskonferens SSRK-rasklubbar 2017 
26/8: SSRK - SKKs utmärkelse Hamiltonplaketten 2017 + SKKs utmärkelse SKK 
Förtjänsttecken 2017 
2/9: SKK/SSRK- SKK Play för uppfödare 
9/9: SSRK - Rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa december 2016 + 
Inbjudan till utbildning av WT-domare 
16/9: SSRK - HS-protokoll 20160702 och 03 + Auktorisationer/ exteriördomare + 
Påminnelse – 30/9 sista dag för motioner till fullmäktige 2017 + Inbjudan till 
informationsmöten 
20/9: SSRK/SKK - Nyhetsbrev från SKKs utbildningskommitté september 2016 
20/9: SSRK:s kansli -  Efterlysning av GRK:s protokoll från de styrelsemöten, 
årsmöten/fullmäktige m fl möten som varit under 2016 
23/9: SSRK/SKK – Påminnelse SKK:s Avelskonferens 19-20/11-16 
23/9: SSRK - Ansökan om utökat rasregister från Sara Nordin 
26/9: SSRK – SSRK:s Utställningsprogram för 2017 
27/9: SSRK - Remiss - Framtida retrieverklubb 
30/9: SSRK/STOKK - Utbildning CUA och Brush Up CUA 
1/10: Robert Bohman och Angelica Söder, Västerbotten - Motion till fullmäktige 2017 
3/10: SKK - Utdrag ur justerat protokoll fört vid sammanträde med SKK:s Centralstyrelse 
den 8 september 2016, § 112 SKK/AK, d) Golden Retriever Klubben - ang. DNA-tester för 
GR_PRA 
4/10: SSRK/SKK - SKK nyhetsbrev ’Spännande nyheter för dig som är uppfödare’ 
4/10: SSRK/SKK - Påminnelse om informationsträff ang. SKKs organisationsutredning 
den 19/11 
6/10: SSRK - Länk till webbenkät - Framtida retrieverklubb + Inbjudan till Ras- och 
specialklubbstorget 2017 
7/10: SSRK - Protokollsutdrag från sammanträde med SSRK:s huvudstyrelse 2016-09-03 
och 04 avs. § 309 Stadgeändring Goldenklubben + Ansökan om utökat rasregister Birgitta 
Svarstad 
11/10: Skåne/Blekingesektionen - Avläsning av höftledsröntgen 
14/10: SSRK – Inbjudan till en retrieverjaktprovsdomare-domarkonferens den 25-26 
februari 2017, Tid för rasklubbar: Söndag 26 februari 2017 fr o m lunch kl 12.00; Plats: 
Scandic Upplands Väsby + HS-protokoll 20160903 och 04 
21/10: SSRK - Skrivelse från SKK - artikel om avel + Hjälp oss att hitta Årets bragdhund 
och Årets sociala tjänstehund! 
27/10: SSRK – Påminnelse om Länk till webbenkät - Framtida retrieverklubb, deadline 
11/11 
28/10: SSRK - Avseende Stadgeändring i Golden retrieverklubben 
4/11: SSRK - Ansökan om utökat rasregister 
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§ 80 UTGÅENDE SKRIVELSER 
 16/8: Skaraborg/Älvsborg sektionen och Göteborg sektionen - Accepterande av 

erbjudande att arrangera KM 22-23 juli 2017 i Hjo 
16/8: Henric Fryckstrand & Anne Nerell -  Brev angående Stenbury Trophy och Iron Coin 
16/8: Eva Jönsson – Svar på skrivelse ang. Open Show domare 
16/8: Tina Angrell - Svar på skrivelse ang. Open Show domare 
18/8: Svar på Kerstin Eklunds skrivelse den 15/8 
23/8: Svar på SSRK/AK- Avelskonferens SSRK-rasklubbar 2017 
25/8: SSRK Hs angående stadgar för GRK 
12/9: Sektionerna - Inbjudan till WT-domarutbildning  
20/9: Svar t SSRK:s kansli ang. efterlysning av GRK:s protokoll 
21/9: Motion ang FB-R till SSRK:s fullmäktigemöte 2017 
23/9: Sektionerna – Förfrågan om att ansvara för en station på Goldenspecialen 11-14/8 
2017, Kungsbyn, Västerås  
2/10: Bekräftat mottagande t Robert Bohman av motion till fullmäktige 2017 
17/10: Sektionerna - Tyck till inför RAS-uppdateringen! 

 
  
§ 81 MÖTETS AVSLUTANDE 
 Ordförande tackade för en kreativ helg och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 ………………………… …………………………… …………………………………. 
 Anita Ohlson  Ingrid Andersson Annika Sahl Kadar 
 ordförande  justerare  sekreterare 
 
 


