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Protokoll	styrelsemöte	9‐10	november	2019,	Scandic	hotell,	Upplands	Väsby	
	
Beslutande:	
Anita Ohlson 
Lena Ohlsson  
Inger Karlsson § § 56-70 
Kerstin Persson 
Gun Eriksson 
Kristina Nieminen 
Annika Andersson 
Marie-Louise Scanlan § § 71-75	
	
Suppleanter:	
Marie-Louise Scanlan §§ 56-70 
Charlotte Wallmark 
 
 
	
§	56	 MÖTETS	ÖPPNANDE	
	 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
	
§	57	 VAL	AV	JUSTERARE		

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Kristina Nieminen. 	
	
§	58	 GODKÄNNANDE	AV	DAGORDNING	
	 Föreliggande dagordning godkändes med anmälda tillägg. 
	
§	59	 GODKÄNNANDE	AV	FÖREGÅENDE	PROTOKOLL	
	 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
	
§	60	 ORDFÖRANDE	
	 Agria	Djurförsäkring	  

Från årsskiftet är rabatten på försäkringspremien för Agrias hundförsäkringar höjd från 
10 till 15 procent för medlemmar i Goldenklubben. 

	
Avliden	hedersmedlem	
Anita informerade om att Jan Eriksson gått bort i september och att blommor skickades 
till begravningen. 

 
	 AU‐beslut 

AU har beslutat att Klubbmästerskapet ska arrangeras på Hökensås. 
Remiss på tre ansökningar om utökat rasregister har besvarats. 
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	 Centrala	arrangemang	2020 
 Sektionsdagarna, Upplands Väsby 28-29 mars 

Goldenlägret, Herrfallet  1-5 juli  
Klubbmästerskapet, Hjo  18-19 juli 
Goldenspecialen, Gålö  14-16 augusti 

 Club Show, Hallstahammar  17 oktober 
  
	 Hederspriser	till	centrala	arrangemang 
 Alternativ till hederspriser undersöks. Anita kontaktar föreslagen leverantör. 
 
  
§	61	 EKONOMI	 	
	 Rapport 

Inger redovisade resultatet per 31 oktober samt rapporterar att prognosen för resultatet 
per 31 december visar ett bättre resultat än budgeterat.  
 

  
§	62	 RAS/AVEL	

Uppdatering	av	avelsrekommendationer	
Den ibland långa handläggningstiden för att publicera resultat av DNA-test för GR_PRAI 
och GR_PRAII på SKK Hunddata diskuterades. Det kan ställa till problem för uppfödare 
som önskar använda klubbens valphänvisning. 
 
Beslut:	
Att redigera texten gällande detta i avelsrekommendationerna på så sätt att man som 
alternativ kan verifiera resultatet genom en kopia på testresultatet från SLU. 
 
Synpunkt	valphänvisningsregler	
Inkommen synpunkt från medlem gällande att meriteringskraven är för låga gällande 
mentalitet och funktion i valphänvisningen diskuterades. Klubbstyrelsen arbetar mycket 
aktivt för att öka utbildningstakten gällande beskrivare till FB-R, men i dagsläget är 
tillgången till beskrivningar alltför ojämnt fördelad över landet. Vi ser därför inte att det 
vore försvarbart att ställa ett sådant krav på valphänvisningen i nuläget.  
 

	 		 	
§	63	 MENTALITET/FUNKTION	

Regelrevideringsmöte	FB‐R 
Lena rapporterar om en del av de frågor som kommer att diskuteras på det första mötet 
med regelrevideringskommittén som kommer att genomföras den 23 november. 
Klubbstyrelsen ges möjlighet att lämna synpunkter som Lena tar med sig till mötet. 
 
Brev	till	SSRK:s	avdelningar 
Skrivelsen som skickats till samtliga SSRK:s avdelningar har resulterat i två svar. SSRK 
Värmland har engagerat sig i frågan och detta har glädjande resulterat i en planerad 
utbildningsdag i Värmland 2020.  
 
Beslut: 
Styrelsen beslutar att även skicka en skrivelse till SSRK Hs gällande funktionärs-
utbildningar till FB-R, där även avelsaspekten ska belysas. Kerstin skriver utifrån förda 
diskussioner. 
 
Rosetter	FB‐R 
Styrelsen diskuterade inkommen fråga från SSRK om inköp av rosetter till FB-R för 
lagerhållning. 
 



Sign …………. ………… Sida 3 av 7 
 

 

Beslut:	
Klubbstyrelsen beslutade att inte hålla med lager för FB-R-rosetter med hänvisning till att 
detta är en verksamhet som organisatoriskt tillhör SSRK.  
 

	
§	64	 HÄLSA	
	 Renal	dysplasi	

Gällande RD uppmuntrar klubbstyrelsen drabbade djurägare och uppfödare att 
rapportera om förekomsten av sjukdomen. Diskussion om bidrag till fortsatt forskning 
kring RD då underlaget är begränsat. Just nu finns endast tre hundar med diagnosen renal 
dysplasi registrerade i SKK Avelsdata. 
 
Beslut: 
Styrelsen beslutar att i dagsläget inte dela ut bidrag från forskningsfonden gällande renal 
dysplasi. Vi fortsätter dock att bevaka utvecklingen inom forskningen då forskning pågår 
på andra raser. 

	
 Pyometra	
 Annika samlar in information om hur forskningen kring pyometra fortskrider och 
                           rapporterar på nästa möte. 
 
 
§	65	 JAKT	
 KM	2020 

AU har fattat beslut om att förlägga nästa års Klubbmästerskap till Hökensås Golfklubb. 
En domare är klar. Gun har ytterligare förfrågningar ute och väntar besked. 
Arbetsgruppen består av: 
Sune Nilsson (provledare), Anita Ohlson (kommissarie), Gun Eriksson och Eva Arnell Ek. 
Arbetsgruppen har haft ett inledande telefonmöte. 
 

	 KM	2021 
Ansökan om att få arrangera KM 2021 har inkommit från en arbetsgrupp med 
medlemmar.  
 
Beslut:	
Gun kontaktar dessa personer och dess närliggande sektion/sektioner för vidare 
diskussioner. 

  
	 A‐provskurs 

Diskussioner har förts gällande en gemensam A-provskurs tillsammans med FRK. Inget 
nytt att rapportera. Vi avvaktar kontakt. 

 
	 Remiss	jaktprovsdomare 

Komplett underlag är inte tillgängligt och klubbstyrelsen överlåter till AU att lämna 
yttrande till SSRK utifrån förda diskussioner. 
	

	
§	66	 EXTERIÖR	

Rapport	från	utbildningsdag	för	officiella	exteriördomare 
Utbildningsdagen har genomförts i samarbete med Labrador retrieverklubben. 
Arrangemanget var mycket uppskattat bland deltagarna. En artikel kommer i nästa 
nummer av Golden Nytt. 
 
Beslut: 
Att skicka brev till SSRK:s avdelningar samt SKK:s länsklubbar med namn på de personer 
som deltagit på utbildningen och därmed visat särskilt intresse att förkovra sig på vår ras.  
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Rosettbeställning	2020 
Leverantören har aviserat en extra kostnad för att skicka rosetter till olika 
leveransadresser. Avgiften är 150 kr per adress. 
 
Beslut:	
Att	inte debitera sektionerna denna extra avgift.  
	
Exteriörkurser 
Hösten 2020 planeras en Exteriörkurs steg III. Diskussion kring aktiviteter för att öka 
antalet anmälda till Exteriörkurs II runt om i landet för att få tillräckligt många deltagare 
till steg III. Stockholmssektionen har gjort ett försök att arrangera steg II, men tvingats 
ställa in på grund av för lågt deltagarantal. 
 
Beslut:	
Att be Stockholmssektionen göra ett nytt försök att arrangera steg II till våren, eventuellt i 
samarbete med andra sektioner. Vi hjälps gemensamt åt att sprida informationen 
rikstäckande. Klubbstyrelsen beslutade även att vi centralt kan stå för en del av 
kostnaden för utbildningen. 
	
Lista	examinatorer	och	aspirantdomare 
Listan över SKK:s examinatorer och aspirantdomare gicks igenom. 
	
Utbildningsdag	2020	officiella	exteriördomare 
Årets utbildningsdag var uppskattad och många, som inte haft möjlighet att delta på något 
tidigare tillfälle som varit, har uttrycket önskemål om ytterligare en utbildningsdag nästa 
år. 
 
Beslut: 
Att arrangera en utbildningsdag för officiella exteriördomare under 2020.  
 
Ansökningar	om	utökat	rasregister	
AU har beslutat om yttrande på tre ansökningar om utökat rasregister och beslutat 
tillstyrka Karin Linde Klerholms. Jens Myrmans ansökan tillstyrkes med önskan om 
examination. En tredje ansökan tillstyrktes ej.  
 
	 	 	 	

§	67	 GOLDENSPECIALEN	
	 Goldenspecialen	2020 

Mark, boende och utställningsdomare är bokat till Goldenspecialen 2020.  
 
Goldenspecialen	i	framtiden	
Styrelsen förde en diskussion kring förslaget om en ”DP-special” för att koppla ihop 
exteriör och funktion tydligare.  
 
Beslut: 
Att på sektionsdagarna diskutera förslaget att göra om Goldenspecialen i framtiden till en 
ren DP-special. 

 
	 GS‐kommittén	2020 

Kommittén för Goldenspecialen 2020 består av Lena Ohlsson, Anita Ohlson, Kristina 
Nieminen, Boel Andersson, Annika Andersson, Birgitta och Lasse Ahrnell, Gun Eriksson, 
Christine Jansson, Inger Karlsson och Kristina Osin. Kommittén har ett fysiskt möte 
inplanerat den 24 november i Upplands Väsby. 
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§	68	 INFORMATION	/	PR	
	 Stockholm	Hundmässa	2019 

Stockholmssektionen håller i planeringen för deltagande på Stockholm Hundmässa 2019.  
Anmälan till mässan är gjord. 

 
	 Stamtavlebok	2020 

Diskussion kring framtagande av en stamtavlebok 2020. Efterfrågan på stamtavleboken 
2015 har varit väldigt låg och många böcker finns kvar. Styrelsen diskuterade också 
frågan om att ge ut en jubileumsbok-/tidning inför 50-årsjubileet 2023.  
 

 Beslut: 
Vi ber medlemmarna om synpunkter gällande frågan om att göra en stamtavlebok 2020 
via upprop i Golden Nytt samt i Uppfödarbrevet. Inger kontrollerar antalet sålda böcker 
av stamtavlebok 2015. 

  
	 Julkort 
 Lista för mottagare av årets julkort gicks igenom. 
 
	 Anslagstavlan	Golden	Nytt	samt	Uppfödarbrevet 

Information till Anslagstavlan i Golden Nytt samt information till Uppfödarbrevet gicks 
igenom. 

 
	 		
§	69	 UTBILDNING	
	 Instruktörsutbildning	

SSRK anordnar instruktörsutbildning i Enköping 14-16 februari samt 7-9 augusti 2020. 
Information till sektionerna går ut i Sektionsbrevet.  

 	
	 Datum	för	Goldenlägret 

Datumet för Goldenlägret 2020 är flyttat till 1-5 juli 2020 och kommer hållas på Herrfallet 
efter att tillgången på marker löst sig. Boende, mark, rosetter och instruktörer är klara. 
Instruktörer: Kaj Kadar, Jan-Ulf Karlsson, André Alfredsen, Anita Norrblom och Åse Töfte. 
 

	 Utbildningsärende	
Styrelsen diskuterade dokumentation kring ett utbildningsärende. 
 
Beslut:	
Att skicka ärendet vidare till SKK för prövning. 
 

	
§	70	 SEKTIONERNA	
	 Sektionsdagar	2020 
 Arbetet med att fastställa programmet för sektionsdagarna avslutades och en preliminär 
 arbetsfördelning gjordes upp. 
 
	
§	71	 GOLDENFULLMÄKTIGE	
	 Inkommen	motion 

En motion har inkommit inför fullmäktige. Styrelsen diskuterar motionen. 
 
Beslut: 
Anita och Kristina författar ett förslag till yttrande till nästa möte. 
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Verksamhetsberättelse	och	verksamhetsplan 
 Genomgång inför sammanställning av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. 
 
 Beslut:	

Samtliga gör förslag på sitt ansvarsområde till nästa möte då verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan ska fastställas.  
 

 
§	72	 BEVAKNINGSLISTAN	
	 Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.  
 
	
§	73	 INKOMMANDE	SKRIVELSR	
      
190830 SSRK – SKK Beslut Jakthundskommitténs VU 
190830 SSRK – Inbjudan rasklubbstorget My Dog 2020 
190830 SSRK – SKK Inbjudan seminarium domar- och utställningsansvariga 
190905 SSRK – SKK Stopp för norska hundars deltagande 
190906 SSRK – FB-R regelrevideringskommitté 
190906 SSRK – Remiss jaktprovsdomare retriever 
190910 SSRK – SKK Fortsatt stopp för norska hundars deltagande  
190910 SSRK – SKK Checklista vid jaktprov 
190910 SSRK – Brev till SKK angående retroaktiv registrering av labradorer 
190910 SSRK – SKK Information om sjukdomsläget i Norge 
190912 SKK – Anmälan rasklubbstorg Stockholm Hundmässa 
190916 SSRK – SKK Information SKK Play 
190916 SSRK – Brev (fullständigt) till SKK angående retroaktiv registrering av labradorer 
190916 SSRK – SKK Information om sjukdomsläget i Norge 
190920 SKK – Nyhetsbrev  
190920 SSRK – Ansökan om utökat rasregister 
190920 SSRK – SBK förtydligande om apporter 
190920 SSRK – Inbjudan föreläsning Albano Djursjukhus 
190924 SKK – Nyhetsbrev  
190927 SSRK – Protokollsutdrag HS, deltagande vid Stockholm Hundmässa  
190927 SSRK – Protokollsutdrag HS, avgift för rasdata 
190927 SSRK – FCI Judges Directory samt svenska domare 
190927 SSRK – SKK Avstängd exteriördomare 
190927 SSRK – SKK Disciplinnämndens beslut 64,65,66,73,74,76/2019 
190927 SSRK – Information om sjukdomsläget i Norge 
190930 Motion från sektion Medelpad-Hälsingland 
191002 Medlemssynpunkt gällande meritering för valphänvisning 
191003 SKK – Information från medlemsadministration 
191004 SSRK – SKK Information från utställningskommittén 
191004 SSRK – Protokoll HS 
191008 Information från sektion gällande sektionsstyrelsen 
191018 SSRK – Auktorisation FB-R-beskrivare 
191018 SSRK – SLU Forskningsnyhetsbrev 
191021 Information från sektion gällande Facebook 
191024 SKK – Information om 15 % rabatt hos Agria 
191025 SSRK – Inför ansökan om utställning 2022 
191025 SSRK – SKK Grund- och fortutbildning avel och hälsa 
191025 SSRK – Inbjudan till instruktörsutbildning 
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191025 SSRK – Information om ansökan om utställning 
191025 SSRK – Lista Länsklubbsutställningar 2022 
191025 SSRK – SKK Hinder för deltagande i utställning, prov, tävling och avel 
191101 SSRK – Auktorisation viltspårsdomare 
191101 SSRK – Remiss jaktprovsdomare retriever 
 
 
§	74	 UTGÅENDE	SKRIVELSER	 	
190902 Korrespondens gällande WT Goldenspecialen 
190908 Korrespondens gällande uppgifter om GRK utmärkelser 
190913 Svar gällande ansökan om utökat rasregister 
191028 Ansökan Club Show 2022 
191030 Svar gällande ansökan om utökat rasregister 
 
        
§	75	 MÖTETS	AVSLUTANDE	
 Anita avslutade mötet och tackade samtliga för en givande helg. 
 
	
	
 
 

.......................................... ........................................ ............................................. 
 Anita Ohlson  Kristina Nieminen Marie-Louise Scanlan 

Ordförande  Justerare  Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


