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Protokoll styrelsemöte 14 - 15 januari 2023, Scandic Hotell, Upplands Väsby 
	
Beslutande:	
Anita Ohlson 
Lena Ohlsson 
Gun Eriksson 
Tezzy Vaerlien  
Janne Ytterbom 
Kristina Nieminen 
Sara Berglund  
 
Suppleanter:	
Maria Wide Hultgren  
Kristina Osin 
	
	
§	72	 MÖTETS	ÖPPNANDE	
	 Anita öppnar mötet och hälsar alla välkommen. 
 
	
§	73	 VAL	AV	SEKRETERARE	OCH	JUSTERARE		
	 Val av sekreterare: Kristina Nieminen 

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Kristina Osin. 
	

	
§	74	 GODKÄNNANDE	AV	DAGORDNING	
	 Föreliggande dagordning godkändes med anmälda tillägg. 
	
	
§	75	 GODKÄNNANDE	AV	FÖREGÅENDE	PROTOKOLL	
	 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
	
	
§	76	 ORDFÖRANDE	
	 AU‐beslut	

Ansökan preparandkurs Håkan Dahlin. 
AU har beslutat att tillstyrka ansökan med en önskan om att besöka ett retrieverjaktprov. 
 
Klubbens	utmärkelser	2022	
Resultat från poängberäkningen redovisades. 
 
Goldentrofé	hane:	
C.I.E.&DK&NO UCH EUW-16 SE U(U)CHSE V-14 SE V-16 SE V-19 Dewmist Sympatico. 
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Goldentrofé	tik:	
J Aqua Seer's Love to Win 
  
Uppfödartrofén:	
Kennel Dewmist 
 
Breeders	Crown:	
Tilldelas Kerstin Persson 
 
Agriastipendiet:	
Tilldelas Sune Nilsson 

	
	 Avtal	Royal	Canin	

Vi har ännu inte fått något avtalsförslag från Royal Canin. Anita återkommer i frågan. 
 
	 Rapport	från	ordförandemöte	SSRK:s	avdelningar	och	rasklubbar	
	 Anita rapporterar från senaste digitala mötet.	  
 
	 Fastställande	av	verksamhetsberättelse	
	 Styrelsen gick igenom och fastställde verksamhetsberättelsen inför fullmäktige. 
 
 Fastställande	av	verksamhetsplan	
	 Styrelsen gick igenom och fastställde verksamhetsplanen inför fullmäktige. 

 
Bevakningslistan	ordförande	
Bevakningslistan uppdateras. 

	
	
§	77	 EKONOMI	 	
	 Genomgång	resultat	2022	
	 Gun går igenom ekonomin för året i sin helhet. 
 

Bokslutsdispositioner	
Kostnadsstället för jubileumskostnader nollställs. 25 000 kr bokas från budgeterade 
jubileumskostnader under kostnadsställe 99 Gemensamt hela klubben, resten tas från 
fonderade jubileumskostnader. 

 
Budget	2023	
Gun går igenom budgetförslag för 2023. 
 
Beslut:	
Att godkänna förslaget till budget för 2023, samt att lägga fram denna till fullmäktige. 
 

	 Bevakningslistan	ekonomi	
Bevakningslistan uppdateras. 

	
	
§	78	 RAS/AVEL/HÄLSA	

RAS‐möte	på	Zoom	
Vi går igenom planeringen inför mötet 18 januari via Zoom och strukturerar upplägget.  
	
Uppfödarärende	
SSRK har begärt in kompletterande uppgifter. 
 
Beslut:	
Anita och Tezzy besvarar skrivelsen. 
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Inkommande	skrivelse	från	medlem	angående	DNA	tester	
Skrivelse från medlem angående användandet av DNA-tester. 
 
Beslut:	
Anita och Tezzy besvarar skrivelsen utifrån förda diskussioner. 
 
Valphänvisningen	
Styrelsen diskuterar valphänvisningen och kostnaden för att hänvisa en valpkull. 
Diskussion förs också kring det faktum att Goldenfilmen inte längre har samma 
efterfrågan, eftersom de flesta nya datorer inte har DVD-spelare. 
 
Beslut:	
Vi tar bort kostnaden för valphänvisningen på prov från och med 2023-01-16 och skickar 
filmen endast till de uppfödare som önskar få denna i valppaketen. 
	
Bevakningslistan	RAS/Avel/Hälsa	
Bevakningslistan uppdateras. 
	
	 	 	 	 	 	

§	79	 FUNKTION		
Samarbete	med	FRK	
Sara har kontakt med FRK angående FB-R och har också blivit inbjuden till en 
arbetsgrupp som jobbar för att föra FB-R framåt. 
Frågan angående medlemskap har diskuterats av FRK som gärna vill ha våra synpunkter 
på detta. Huvudsyftet med FB-R är uppfödarens utvärdering av aveln, och kravet på att 
varje enskild valpköpare/hundägare ska vara medlem medför ibland ett hinder för 
dennes vilja att delta i beskrivningen. 
 
Beslut:	
Att ta upp frågan med SSRK och övriga rasklubbar. 
 
Digitalt	möte	med	SSRK	ang.	FB‐R	
SSRK kommer att bjuda in till digitalt möte angående FB-R. Anita och Sara kommer att 
delta på mötet. 
 
Bevakningslistan	funktion	
Bevakningslistan uppdateras. 
	
	

§	80	 MENTALITET	
	 Rapport	
	 Inget nytt att rapportera. 

Bevakningslistan	mentalitet	
Bevakningslistan uppdateras. 

§	81	 JAKT	
	 Nordiskt	Mästerskap	2023	
	 Gun rapporterar hur arbetet med NM fortgår. 
  

Klubbmästerskapet	2023	
Janne rapporterar hur arbetet med KM fortgår. 
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Remiss	anvisningar	WT	och	Mock	Trial	
Vi är inte positiva till alltmer styrda inofficiella WT. Vi svarar SSRK på remissen och 
framför det. 
 
Skrivelse	angående	låsta	prov	för	den	egna	rasen	
Vi har skickat en skrivelse till SSRK angående att låsa jaktprov för egna rasen och fått 
avslag på detta. Vi har fortfarande inte fått motivering till avslaget som vi önskat. 
 
Uttagning	NM	
Vinnande laget från 2022 får en garanterad plats om de anmäler sig. 
 
Bevakningslistan	jakt	
Bevakningslistan uppdateras. 
	

	 	
§	82	 EXTERIÖR	

Rapport	SSRK	exteriörmöte	
Kristina rapporterar från digitalt möte med SSRK:s rasklubbar och avdelningar gällande 
utställningsverksamheten. 
 
Club	Show	2023	
Kristina rapporterar om arbetet med Club Show 2023. Allt fungerar bra och sektionen 
håller Kristina uppdaterad löpande. 
 
Återauktorisation	Open	Showdomare	
Åsa Lindström, kennel River Race, har meddelat att hon önskar börja döma Open Show 
igen. 
 
Beslut:	
Styrelsen beslutar att Åsa åter kan döma på Open Show, men vill att hon gör en 
elevtjänstgöring en gång under 2023 för att uppdatera sig. Kristina kontaktar Åsa 
Lindström och meddelar beslutet. Styrelsen hälsar Åsa välkommen tillbaka till 
utställningsringen. 
 
Lista	examinatorer	
Vi har fått i uppdrag att se över och skicka in förslag till uppdatering av examinatorer. 
 
Beslut:	
Styrelsen beslutar att rådgöra med våra rasspecialister för att få deras synpunkter. 
Kristina kontaktar aktuella personer. 
	
Bevakningslistan	exteriör	
Bevakningslistan uppdateras. 
	
	 	 	 	

§	83	 GOLDENSPECIALEN	
	 Goldenspecialen	2023	
 Lena rapporterar om hur arbetet fortgår. Ett Zoom-möte planeras inom kort. 
  
	 	Bevakningslistan	Goldenspecialen	

Bevakningslistan uppdateras. 
 
 
 

	
	 	



Sign …………. ………… Sida 5 av 7 
 

 

§	84	 INFORMATION	/	PR	
	 Ny	rasklubbsfolder	
	 Nya foldrarna är färdiga och kan nu distribueras till sektionerna. 
 
	 	Rapport	jubileumstidning	
	 Anita rapporterar om arbetet med Jubileumstidningen. 
	
	 Goldenfilmen	

	Vi diskuterar Goldenfilmen, som just nu finns på DVD, vilket numera är ett format som 
inte är helt relevant just nu. Många nya datorer saknar DVD-spelare. Styrelsen diskuterar 
Goldenfilmens framtid. 
 
Beslut:	
Filmen läggs ut på Youtube, så att alla som vill kan se den. De filmer som finns kvar 
kommer att skickas ut i valppaketen till de uppfödare som vill ha. 

	  
	 Jubileumsprodukter	

Vi har fått frågan från en sektion angående jubileumsprodukter att använda i sektionen. 
Styrelsen diskuterar detta. Vi har inte från centralt håll möjlighet att tillhandahålla detta 
även till sektionerna. 
 
Beslut:	
Varje sektion kommer att få ett antal pins, som de kan använda under jubileumsåret.  
Anita sammanställer information till alla sektioner med förslag på produkter de själva kan 
beställa om man så vill. 

	 	
	 Anslagstavlan	Golden	Nytt	
	 Vi går igenom innehåll till anslagstavlan. 
	
	 Bevakningslistan	information/PR	

Bevakningslistan uppdateras. 
	
	
§	85	 UTBILDNING	
	 Rasutbildningen	

Den digitala rasutbildningen är nu avslutad. Sara har varit ansvarig. Vi går igenom 
utvärderingen och alla deltagare verkar ha varit nöjda. Vi noterar vissa synpunkter att ha 
med sig till framtiden. 
 

	 Hanhundsägarutbildning	
Det har kommit förslag till att klubben även ska genomföra en utbildning för 
hanhundsägare digitalt. Vi har fått ett förslag på upplägg från Ulrika Bevreus. 
 
Beslut:	
Vi genomför utbildningen med en del små justeringar av förslaget. 

 
	 Goldenlägret	2023	
	 Lena rapporterar om arbetet med Goldenlägret. 
 
	 Bevakningslistan	utbildning	

Bevakningslistan uppdateras. 
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§	86	 SEKTIONERNA	
	 Årets	sektion	
	 Vinnare: Skåne/Blekinge 
 2:a Stockholm/Gotland 
 3:a Ångermanland 
 
	 Sektionsdagarna	2023	

Vi går igenom programmet och planeringen för sektionsdagarna 2023.  
Inbjudan skickas till sektionerna den 31 januari. 
 

	 Bevakningslistan	sektionerna	
Bevakningslistan uppdateras. 
 

	
§	87	 GOLDENFULLMÄKTIGE	
	 Yttrande	inkommen	motion	
	 Anita presenterar förslag på yttrande utifrån diskussionerna på förra mötet. 
 
 Beslut:	
 Styrelsen fastställer yttrandet enligt förslaget. 
 
	 Övrig	planering	Goldenfullmäktige	
	 Inbjudan skickas den 31 januari. 
 Övrig planering fastställdes också. 
 
	 Bevakningslistan	Goldenfullmäktige	

Bevakningslistan uppdateras. 
	
	
§	88	 INKOMMANDE	SKRIVELSER	

230113 SSRK – Domarauktorisationer 
 SSRK – Begäran om kompletterande uppgifter gällande disciplinanmälan 
230109 Medlem – Fråga om DNA-tester 
230104 SSRK – Ändrade regler för skattefri bilersättning 
230103 SKK – Medlemslistor per den 31 december 

SSRK – Påminnelse - SKK:s Preparandkurs 2023 för blivande 
exteriördomare 

230103 SKK / SSRK – Påminnelse - Inbjudan till utbildning diplomerad 
avelsfunktionär, 4-5 februari 2023 

221223 SKK AK / SSRK – God Jul & Gott Nytt År hälsning 
221221 SSRK – Motioner till SSRK:s Fullmäktige 2023 

SSRK – HS-protokoll 2022-11-26/27 
 SSRK – Önskemål om Medlemsantal per 2022-12-31 
221216 SKK DK / SSRK – Auktoriserad exteriördomare golden retriever - Lisa Molin 
221213 SKK / SSRK – Inbjudan till utbildning diplomerad avelsfunktionär, 4-5 

februari 2023 
221212 SSRK – Välkommen till vår medlemsundersökning! 
221202 SKK DK / SSRK – Ökade möjligheter till utbildningstillfällen för SKKs 

Exteriördomare 
 SSRK – Remiss gällande Anvisningar för Working Test och Mock Trial 
221128 SSRK – Svar skrivelse rörande funktionsbeskrivning retriever (FBR) 
221125 SKK DN / SSRK – Disciplinnämndsbeslut 
 SSRK – Ämnen för funktionärsträff 2023 – Avel 
 SSRK – Uppdatering av förteckning över examinatorer 

SSRK – Begäran om medlemsregister inför medlemsenkät 
221118 SKK / SSRK – Betr domare som dömt i Ryssland och Belarus  
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SSRK – SKK:s Preparandkurs 2023 för blivande exteriördomare 
SSRK – Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning 
SSRK – Blankett ang. special-/länsklubbs yttrande över 
sökande till SKK:s Preparandkurs 2023 
(för blivande exteriördomare) 
SSRK – Ansökning till SKK:s Preparandkurs för blivande exteriördomare 
2023. 
 

  
§	89	 UTGÅENDE	SKRIVELSER	
	  221212 Medlemmar – Medlemsenkät - Din åsikt är viktig! 
 
	 	
§	90	 MÖTETS	AVSLUTANDE 
 
 
 
 
 
 ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 
 Anita Ohlson  Kristina Osin  Kristina Nieminen 
 Ordförande  Justerare  Sekreterare 


