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Protokoll	styrelsemöte	19‐20	november	2022,	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 
 
	
§	53	 MÖTETS	ÖPPNANDE	
	 Anita hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
	
§	54	 VAL	AV	SEKRETERARE	OCH	JUSTERARE		
	 Till sekreterare valdes Kristina Nieminen 
 Till justerare valdes Sara Berglund 
 
	
§	55	 GODKÄNNANDE	AV	DAGORDNING	
	 Dagordningen godkänns. 
 
	
§	56	 GODKÄNNANDE	AV	FÖREGÅENDE	PROTOKOLL	
	 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
	
§	57	 ORDFÖRANDE	
	 Rapport	från	”Den	gyllene	retrievern”	

Anita och Gun har varit på SKK och hjälpt till med utställningen. Utställningen pågår 
mellan 7 november – 28 februari. 
 

	 Avtal	Royal	Canin	
Vi har fått frågor från Royal Canin inför nytt sponsoravtal. 
 
Beslut:	
Anita besvarar frågorna utifrån förda diskussioner och därefter inväntar vi ett nytt 
avtalsförslag.		
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Rapport	från	ordförandemöte	SSRK:s	avdelningar	och	rasklubbar	
Anita informerar om SSRK:s ordförandemöte, där ordförande från SSRK:s avdelningar och 
rasklubbar deltagit. Mötet hölls via Teams. 
 

	 Jubileumsaktiviteter	2023	
	 Vi går igenom hur vi ska fördela jubileumsprodukterna under 2023. 
 
 Beslut:	
 Vi beställer ytterligare ca 200 muggar för att samtliga deltagare ska få någon gåva på 
 Jubileumsårets centrala arrangemang. 
 
	 Bevakningslistan	ordförande	
	 Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades. 
 
 
§	58	 EKONOMI	 	
	 Ekonomisk	rapport	
	 Gun informerar om det ekonomiska läget som är fortsatt gott. 
	
	 Goldenspecialens	ekonomi	

Gun föredrar ekonomin för Goldenspecialen. Goldenspecialen gick med förlust även 2022. 
Både intäkter och kostnader måste ses över till 2023. Styrelsen diskuterar 
anmälningsavgifterna och konstaterar att de ligger lågt sett till andra arrangemang. 
 
Beslut: 
Ändra anmälningskostnaderna till nästa år till följande belopp: 
Working Test 400 kr 
Open Show 250 kr 
Dual Purpose 550 kr 

 
I dagsläget har Goldenspecialen ett eget bankkonto och redovisas separat vid sidan av 
klubbens bokföring. Det skulle underlätta om arrangemanget i stället redovisades med 
övrig ekonomi som ett separat kostnadsställe. 

  
Beslut: 
Goldenspecialen kommer från 1 januari 2023 ingå som ett eget kostnadsställe. Nettot på 
Goldenspecialens konto kommer att tillfalla kostnadsstället för Goldenspecialen. 

	  
	 Budgeten	inför	2023	
	 Gun kommer att göra ett förslag på budget till nästa möte. 
 
	 Diskussion	kring	arvoden	

Gun går igenom skatteredovisning på arvoden och det är väldigt mycket arbete med 
skatter och sociala avgifter för t.ex. sektionerna. 

 
Beslut: 
Gun kontaktar SKK och kollar status för hur arbetet fortgår med att få hundsport att 
räknas som idrott. 
 

	 Bevakningslistan	ekonomi	
	 Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades. 
 
	
§	59	 RAS/AVEL/HÄLSA	

RAS‐möte	på	Zoom	
18 januari genomförs ett Zoom-möte inför uppdateringen av RAS. 
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Vi går igenom upplägg och arbetsuppgifter inför mötet. 
 

Förväxlade	blodprover	för	DNA‐test	GR‐PRA	
Efter utredning av SLU i samarbete med SKK har det framkommit att två blodprover från 
2013 har sammanväxlats, vilket fått till följd att en hund som betraktats som hereditärt fri 
hund har drabbats av PRA.  
 
Beslut: 
Barn och barnbarn till Festival’s Eucalyptus, som med de nya resultaten riskerar att 
drabbas av PRA, kan ansöka om bidrag från GRK för att göra DNA-test. Ansökan skickas 
till ordförande och därefter fattar AU beslut i varje enskilt fall. 
	
Uppfödarärende	
Ett ärende har inkommit som vi vidarebefordrar till SSRK för vidare bedömning om det 
skall skickas till SKK:s disciplinnämnd. 
 
Bevakningslistan	RAS/Avel/Hälsa	
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades. 
 
	 	 	 	 	 	

§	60	 FUNKTION		
Utbildning	av	funktionärer	
Ett samarbete kring utbildning av funktionärer föreslås med FRK, samt att ett förslag tas 
fram för hur t.ex. enskilda uppfödare kan medverka till att utbilda nya beskrivare. 
 
Beslut: 
FRK kontaktas och ett förslag tas fram. 
 
Bevakningslistan	funktion	
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades. 
 
	

§	61	 MENTALITET		
	 Bevakningslistan	mentalitet	
	 Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades. 

§	62	 JAKT	
	 Nordiskt	Mästerskap	2023	
	 Kommittén har haft möte och Gun redovisar hur arbetet fortgår. 
 Samma domare som dömer KM kommer att döma NM. 

Styrelsen diskuterar uttagningsprocessen till NM. 
 
Beslut:	
NM-kommitté ges i uppgift att ta fram ett förslag som presenteras på nästa möte. 

 
 Beslut: 

Klubben kommer att fira 50-årsjubileum med en välkomstdrink innan middagen. 
 
 Klubbmästerskapet	2023	

Domare till KM 2023 är Anders Gustavsson, Maria Björklund samt tre domare från de 
andra nordiska länderna. Arbetsgruppen fungerar bra och jobbar på. 
 
Beslut: 
Klubben kommer att fira 50-årsjubileum genom att grilla korv till deltagarna under 
helgen.  
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Remiss	anvisningar	A‐	och	B‐prov	
Vi går igenom remisserna och diskuterar föreslagna ändringar. 
 
Beslut:	
Vi tillstyrker de föreslagna ändringarna. 
 
Bevakningslistan	jakt	
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades. 
	

	 	
§	63	 EXTERIÖR	

Utländska	Open	Showdomare	
Vi diskuterar huruvida man ska ha möjlighet att bjuda in utländska domare att döma på 
Open Show. Efter diskussionerna som fördes på Sektionsdagarna med sektionernas 
representanter, där en överväldigande majoritet var överens, är styrelsen redo att fatta 
beslut om detta.  
 
Beslut: 
Att från 2024 får endast domare som finns på klubbens domarlista och har genomgått 
utbildningsplanen döma på Open Show. 
 
Rapport	exteriörkurser	
Två exteriörkurser har genomförts, Exteriör II & III. Sex deltagare var med på båda 
kurserna. Kurserna har varit uppskattade och förhoppningsvis kommer dessa generera 
fler Open Showdomare. 
 
Avbruten	exteriörkurs	
En deltagare fick på Exteriör III avbryta på dag två. Vi har fått frågan om det går att 
komplettera kursen på något vis. 
	
Beslut: 
Kristina får i uppgift att försöka ordna en lösning utifrån förda diskussioner. 
 
Medlemskap	för	att	delta	på	Open	Show	
Kontroll av medlemskap behöver bli bättre på Open Show.  
 
Beslut:		
Vi tar upp frågan på sektionsdagarna och informerar om hur man enklast genomför 
medlemskontroll. Manualen uppdateras för ökad tydlighet. 
 
Club	Show	2023	
Arbetet med Club Show fungerar bra. Kristina har regelbunden kontakt med sektionen. 
 
Beslut: 
Klubben kommer att fira 50-årsjubileum genom att bjuda deltagarna på bubbelmingel vid 
den planerade middagen. 
 
Bevakningslistan	exteriör	
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades. 
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§	64	 GOLDENSPECIALEN	
	 Goldenspecialen	2023	

 Goldenspecialen har bildat en ny kommitté inför 2023 som består av: Lena Ohlsson,  
Janne Ytterbom, Gun Eriksson, Kristina Osin, Marie-Louise Scanlan, Thomas Hultgren, 
Kerstin Eklund, Oliver Westlin och Therese Stråle. Daniel Ekblom är sponsoransvarig 
utanför kommitteen. 
 
Beslut: 
Vi kommer att ha ett partytält med underhållning lördag kväll. Det blir trubadur eller 
stand-up. 
 
Beslut:	
Kristina kontaktar föreslagen tältuthyrare och underhållare. 
 

	 Bevakningslistan	Goldenspecialen	
	 Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades. 
	
	 	
§	65	 INFORMATION	/	PR	
	 Uppdatering	av	rasklubbsfolder	
	 Vi går igenom rasklubbsfoldern som innehåller fakta som inte längre stämmer. 
 
	 Beslut: 
 Vi uppdaterar texten och beställer nya foldrar. 
	 	
	 Julkort	

Årets utskick av julkort diskuterades.  
 

 Beslut: 
 Alla sammanställer inom sitt område och skickar till Anita, som sedan skickar ut julkorten. 
 
	 Rapport	jubileumstidning	
	 Kommittén för jubileumstidningen jobbar med tidningen. 
 
	 Jubileumsbanderoll	
	 Beslut:	
 Vi beställer en banderoll som kan användas på våra aktiviteter under 2023. 
  
 Arkivmaterial	

Gun informerar om att det arkivmaterial som tidigare funnits hos Marie-Louise numera 
finns hos Gun. 

	
	 Bevakningslistan	information/PR	
	 Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades. 
	
	
§	66	 UTBILDNING	
	 Rapport	Rasutbildningen	

	Rasutbildningen digitalt över Zoom är uppstartad och har genomfört tre träffar. Totalt är 
det 24 deltagare från Kiruna till Lund. Sara är moderator och det bjuds in externa 
föreläsare. Efter halvtidsutvärderingen var alla deltagare överens om att det fungerar 
riktigt bra. 

 
	 Goldenlägret	2023	

	Goldenlägret kommer att bestå av fyra grupper nästa år. Lena och Annika Sahl-Kadar 
jobbar med att anlita instruktörer. 
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Beslut: 
Klubben kommer att fira 50-årsjubileum genom att bjuda deltagarna på bubbelmingel vid 
en middag under lägret. 

 
	 Bevakningslistan	utbildning	
	 Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades. 
 
	
§	67	 SEKTIONERNA	
	 Föreläsare	sektionsdagarna	

Per Jensen är bokad på lördag, Eva Bodfält är bokad till söndag då alla medlemmar är 
inbjudna.  
 
Vi går igenom programmet för sektionsdagarna och ger ny lägesrapport i januari. 
 

	 Poängkampen	
Vi går igenom reglerna för sektionernas poängkamp. Janne föreslår att träningstillfällen 
med vilt ska ingå i poängkampen med hänvisning till målen i RAS. 

 
Beslut: 
Vi uppdaterar reglerna för poängkampen från och med 2023 och lägger till 
träningstillfällen med vilt. 

	  
	 Bevakningslistan	sektionerna	
	 Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades. 
	
	
§	68	 GOLDENFULLMÄKTIGE	
	 Motion	till	Goldenfullmäktige	

	En motion har inkommit från Göteborg/Bohuslän angående återbetalning av 
anmälningsavgift vid Goldenlägret. Vi diskuterar motionen. 
 
Beslut: 
Anita skriver ett förslag på yttrande till januarimötet. 

  
	 Ordförande	och	sekreterare	till	GFM	
	 Marie-Louise Scanlan har tackat ja att vara fullmäktiges sekreterare.  
 Valberedningen ser gärna att styrelsen tillfrågar ordförande. Vi diskuterar olika förslag. 
 
 Beslut:	
 Anita får i uppgift att tillfråga personer utifrån förda diskussioner. 
  
	 Bevakningslistan	Goldenfullmäktige	
	 Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades. 
	
	
§	69	 INKOMMANDE	SKRIVELSER	

221114 SSRK – Remiss viltspårdomare 
221111 SSRK – Remiss anvisningar retrieverjaktprov 

SSRK – Information om nytt medlemsregister och inloggning för 
funktionärer fr om 2023-01-01 
SSRK – Remiss - Anvisningar retrieverjaktprov 
SSRK – Protokoll HS-möte 2022-10-12 

221104 SKK / SSRK – Utskick om BPH arrangörer 
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221031 SKK / SSRK – Inbjudan till Zoom-möte den 3/11 om SKKs visionsarbete - 
SKK 2030 

221028 SSRK – Ang medlemsenkät via Webropol 
 SSRK – Minnesanteckningar Ordförandemöte 5 september 
 SKK FK / SSRK – Icke hänvisning 
 SSRK / Studiefrämjandet – Hundnytt nr 3 2022 
221021 SKK Avel och Hälsa / SSRK - Ny SRD-kommitté och fortsatt 

revideringsarbete 
221017 SSRK – PÅMINNELSE - Aktiviteter under hundförbudstiden 
221007 SKK / SSRK – Utskick till rasklubbarna- Bli BPH arrangör 

SSRK – SSRK HS-protokoll 10-11 september 
SSRK – Påminnelse om Medlemssiffror per 2022-09-30 
SKK / SSRK – Utbildning för erfarna fullmäktige- och årsmötesordförande – 
OBS datumet ändrat till söndagen den 4 december 
SSRK – Nyauktoriserade viltspårdomare  

 SKK / SSRK – Nya auktorisationer exteriördomare 
 SKK / SSRK – SKKs Valberedning inför KF 2023 
221004 SSRK – Medlemssiffror per 30/9 
221003 My Dog / SSRK – Välkommen att ställa ut på Rasklubbstorget på MyDOG 

2023 
221001 Gbg/Bohuslän sektionen – Återtagande av Motion angående Att bjuda in 

nordiska golden retriever uppfödare att döma vid Open Show 
220930 Gbg/Bohuslän sektionen – Motion angående Att bjuda in nordiska golden 

retriever uppfödare att döma vid Open Show 
Gbg/Bohuslän sektionen – Motion angående Goldenlägrets nuvarande 
regler gällande avgiften. 

220928 SSRK – Inbjudan till digital kommissarieutbildning våren 2023 
SSRK – Protokollsutdrag SSRK HS-möte 20220910-11 ang GRKs skrivelse 
IN 035-237 

220927 SKK / SSRK – SISTA CHANSEN ATT ANMÄLA - Inbjudan till hundrastorget 
(fd. rasklubbstorget) vid SHM 2022 

220926 SKK / Uppsägning av medlemskap Golden Retrieverklubben 
220923 Medlem – Uppsägning av medlemskap Golden Retrieverklubben 

SKK / SSRK – Er inloggning på Köpahund.se 
 SKK / SSRK – PÅMINNELSE: SKK 2030 åker på turné – hjälp oss att nå era 

medlemmar! 
SKK / SSRK – Utställning 
SKK / SSRK – Digitala års- och fullmäktigemöten under 2023 
SKK / SSRK – DN-Beslut 51, 57, 58, 61, 63, 64, 66 

220920 SSRK – Rapportering av Aktiviteter under hundförbudstiden 
220919 SKK / SSRK – Utbildning för erfarna fullmäktige- och årsmötesordförande 1 

december 2022 
 Svenska Jägarförbundet – Fältvilt Utbildning håller Andjakt påbyggnad 21-

22 oktober 
220916 SSRK – Fakturering av avgifter för Rasdata.nu 
 SSRK – Introduktionsutbildning diplomerad WT-domare retriever 
 SSRK – Certifieringsutbildning Tävlingsledare Workingtest Retriever 
220914 Royal Canin / SSRK – PRO Expert Days - International Webinar - External 

invitation/presentation 
 SKK / SSRK – Digital rasklubbsträff 
 SKK / SSRK – Utbildning för Certifierad Utställningsarrangör, CUA, den 8-9 

oktober 
220912 SKK / SSRK – Påminnelse om SKK:s centrala avelskonferens 
220909 Västra KK och Svenska Mässan / SSRK – Välkommen att ställa ut på 

Rasklubbstorget på MyDOG 2023 
SSRK – Remiss utbildning Viltspårdomare Dnr 050-114.1 
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SSRK – Betr. Fakturor och resepool efter årets funktionärsträff och 
representantskapsmöte 
SSRK – Information om kvitton, reseräkningar och SSRK som arbetsgivare 

220907 SKK / SSRK – Inbjudan till hundrastorget (fd. rasklubbstorget) vid SHM 
2022 

 SKK / SSRK – Jakthundstorget - Stockholm Hundmässa 2022 
220902 SKK / SSRK – SKK 2030 åker på turné – hjälp oss att nå era medlemmar! 
 SSRK – HS- och kommittéprotokoll 2022-08-10 
220826 SSRK – Remiss Avelsutvärdering B-prov 
 
 

§	70	 UTGÅENDE	SKRIVELSER	
221013 SSRK – Protokollsutdrag SSRK HS-möte 20220910-11 ang GRKs skrivelse: 

IN 035-237 
220910 GRK Göteborg/Bohuslän Karin Fredholm – Välkommen att ställa ut på 

Rasklubbstorget på MyDOG 2023 
220905 SSRK Hs – Svar ang funktionärer till FBR: UT 085-130  
	

	    
§	71	 MÖTETS	AVSLUTANDE	
	 Anita tackade alla för en givande helg och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 
 Anita Ohlson  Sara Berglund Kristina Nieminen 
 Ordförande  Justerare  Sekreterare 


