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Protokoll	styrelsemöte	27‐28	mars	2020,	telefonmöte	
	
Beslutande:	
Anita Ohlson  
Annika Andersson 
Gun Eriksson 
Inger Karlsson 
Kristina Nieminen  
Lena Ohlsson 
Marie-Louise Scanlan §§103-108 
Kerstin Persson §§109-123 
 
Suppleanter:	
Marie-Louise Scanlan §§109-123 
Charlotte Wallmark  
 
	
	
	
	
§	103	 MÖTETS	ÖPPNANDE	
	 Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
	
§	104	 VAL	AV	JUSTERARE	 
 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Annika Andersson.  
 
	
§	105	 GODKÄNNANDE	AV	DAGORDNING	
	 Föreliggande dagordning godkändes med anmälda tillägg. 
 
	
§	106	 GODKÄNNANDE	AV	FÖREGÅENDE	PROTOKOLL	
	 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
	
§	107	 ORDFÖRANDE	
	 Handlingsplan	Agria  

En handlingsplan har fastställts tillsammans med Agria, men under rådande 
omständigheter med coronaviruset är det i nuläget osäkert vad det finns för möjligheter 
att följa den. Agrias hundpromenad är flyttad till hösten. Sektionerna kommer att 
erbjudas möjlighet att delta på evenemanget och marknadsföra sin klubb. 

  
	   	
§	108	 EKONOMI	 	

Inger rapporterade om den ekonomiska ställningen som är fortsatt god. 
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Beslut:	
Inkomna betalningar från sektionerna avseende egenavgifter till sektionsdagarna ska 
återbetalas.  

	 	
 
§	109	 RAS/AVEL	
 Avelskonferens	2021 

Arbetet med planeringen av avelskonferens 2021 är i uppstartsfasen och Kerstin gör 
förfrågningar till ett antal personer om att ingå i arbetsgruppen. 

  
	 Valphänvisning 

Mail från en medlem med önskemål om krav på genomförd FB-R för valphänvisning 
diskuterades. I nuläget anser inte styrelsen att detta krav skulle vara genomförbart med 
tanke på att många kullar föds i geografiska områden där det helt saknas tillfälle för 
funktionsbeskrivning. Frågan får skjutas på framtiden med en förhoppning om att 
utbildningstakten av funktionärer till FB-R ökas radikalt. 
 

	 	 	
§	110	 MENTALITET/FUNKTION	

Uppmuntra	uppfödare	till	FB‐R 
Lena presenterade ett förslag i syfte att uppmuntra uppfödare att genomföra FB-R med 
sina valpköpare vilket diskuterades. Rådande tillstånd gör att det inte är läge för denna 
kampanj i dagsläget och vi tar därför upp frågan igen till hösten. 
 
Utveckling	FB‐R 
Fem nya funktionärer har utbildats i Värmland och planen är att de under året ska delta 
på FB-R för att få praktik och därefter möjlighet att vidareutbilda sig under nästa år. SSRK 
Södra planerar en utbildning och en GRK-representant har anmält sitt intresse för 
utbildningen. 
	
Sammanställning	500‐analys	BPH 
Sammanställningen är publicerad i det senaste uppfödarbrevet. Den kommer också att 
publiceras i nästa nummer av Golden Nytt. 
 
	

§	111	 HÄLSA		
Forskning	renal	dysplasi 
Kerstin informerar om att SKK har godkänt att golden retriever får ingå i pågående 
forskningsprojekt via SKK:s försorg. 
  

	 Samarbete	cancerforskning 
Önskemålet från Uppsala universitet om att få finnas på plats på klubbens olika 
aktiviteter runt om i landet för blodprovstagning får skjutas till hösten eftersom de flesta 
aktiviteter nu är inställda med anledning av Coronaviruset. Tanken var att ta upp detta 
med sektionerna på sektionsdagarna, men eftersom dessa nu är inställda får vi ta upp 
frågan igen till hösten. 
 

	 Pyometraforskning 
 Inget nytt att rapportera. Vi inväntar besked om forskningsresultat. 
 

§	112	 JAKT	
	 Nya	avgifter	och	arvoden	vid	jaktprov 
 Gun informerar om höjda anmälningsavgifter och arvoden vid jaktprov. 
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 Beslut:	
 Information om detta ska finnas med i nästa nyhetsbrev till sektionerna. 
  

A‐provskurs 
A-provskurs för Anders Niklasson planeras på Lovisedal den 8-9 augusti. Vi avvaktar dock 
utvecklingen innan vi tar emot anmälningar om det eventuellt kommer nya beslut om 
klubbars verksamhet från SKK.  
 

	 Nordiskt	Mästerskap 
 Då samtliga kvalificeringstävlingar är inställda diskuterar styrelsen om en alternativ 

uttagning. Finland kommer att ta beslut i maj om huruvida NM kommer att genomföras i 
år. 

 
 Beslut: 
 De lag och ekipage som vill representera GRK tas ut utifrån tidigare tagna meriter. 

Uttagning kommer att ske på meriter från 2017 och framåt. Främst officiella meriter, men 
även meriter från större WT kan anges. 

   
	 Apportera	för	Livet 
 Goldenklubben ansvarar för en ruta och beslut om eventuell sponsring fattas av AU. 

Beslut om tävlingen kommer genomföras fattas i maj. 
 
	 		  
§	113	 EXTERIÖR	

Exteriörkurser 
Exteriörkurs steg III är planerad till 19-20 september. Sektioner som planerar att 
genomföra Exteriör II innan september har under rådande omständigheter svårt att hålla 
fysiska möten. Förslag att genomföra Exteriör II i en webbaserad lösning, med en 
avslutande praktisk del på Gålö under Goldenspecialen diskuterades. Alternativt att den 
praktiska delen av Exteriör II hålls i samband med Exteriör III. 
 
Beslut:	
Att Kristina och Lena får i uppdrag att komma med ett förslag till upplägg för Exteriör II 
på distans och formulera en intresseanmälan.  
 
Inställda	Open	Shower	2020 
Sex Open Shower är redan inställda. Risk finns att fler kommer att behöva ställas in.  
 
Beslut:	
Att de sektioner som tvingats ställa in sin Open Show erbjuds att flytta dem till hösten om 
de önskar. Efter dialog med den eller de domare som ursprungligen tillfrågats om att 
döma, kan byte av domare ske för att minska kostnaden för sektionen för resor och 
övernattning för domare. 
 
Önskan	om	ny	klass	i	Open	Show	
Ett förslag från en uppfödare om en ny klass i Open Show för olika generationer i en 
uppfödning diskuterades. Enligt förslaget ska den yngsta hunden visas och minst två 
generationer bakåt premieras. 
 
Beslut:	
Styrelsen anser att den uppfödarklass och avelsklass som redan finns på Open Show 
motsvarar behovet av att premiera olika generationer i en uppfödning. Kristina besvarar 
frågeställaren. 
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§	114	 GOLDENSPECIALEN	
	 Sponsring	från	kennlar 

Ett förslag presenterades om att ta fram ett antal olika paket för att ge kennlar möjlighet 
att sponsra Goldenspecialen. 

 
 Beslut: 

Styrelsen beslutar att det är ett bra förslag som dock, under rådande omständigheter, får 
läggas på is.  

  
	 Arbetsgrupp	2021 

Förslag till förändrat upplägg för Goldenspecialen har diskuterats. En arbetsgrupp med 
personer från klubbstyrelsen samt vid behov ytterligare personer bör tillsättas. 

 
 Beslut	

Gun, Kristina och Lena bildar en arbetsgrupp för att lägga fram ett förslag till upplägg för 
Goldenspecialen 2021 och knyter till sig ytterligare personer efter behov. 

  
	 Gålö 

 En deposition är betald till Gålö och resterande summa ska betalas senast i juli om inte 
beslut har behövts tas innan dess om att ställa in Goldenspecialen. Gålö har erbjudit 
möjligheten att byta datum och hålla Goldenspecialen senare i höst.  

 
 Beslut:	

Styrelsen beslutar att se hur situationen utvecklar sig och avvakta med att ta emot 
anmälningar till Goldenspecialen till närmare i tiden. 
 

	 		 	
§	115	 INFORMATION	/	PR	
	 Golden	Nytt	

Manusstopp 21 april. Diskussion kring innehållet. Daniel har sålt ett stort antal annonser 
för hela 2020. 

 
 Information	om	evenemang	

Beslut:	
Att informera på hemsidan och på Facebook om att SKK:s och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer följs och den eventuella påverkan detta har på Goldenspecialen, 
Klubbmästerskapet och Goldenlägret.  
 

	 	
§	116	 UTBILDNING	
	 Goldenlägret	2020 

Herrfallet kan avbokas utan kostnad och ett eventuellt beslut om att ställa in lägret kan tas 
längre fram när vi får nya rekommendationer i maj. 
 
Beslut: 
Tiden för att anmäla sig till årets Goldenläger förlängs till 15 maj. 
 

	
§	117	 SEKTIONERNA	

Efter SKK:s beslut med anledning av spridning av coronaviruset och för allas säkerhet är 
det inte möjligt att genomföra sektionsdagarna. 

 
	 Beslut:	 	
 Årets sektionsdagar ställs in och inkomna anmälningsavgifter återbetalas.  
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§	118	 GOLDENFULLMÄKTIGE	 	
Goldenfullmäktige	2020 
SKK CS har beslutat att all klubbverksamhet fram till 31 maj ska ställas in. Därmed är det 
inte längre aktuellt att genomföra det planerat framflyttade fullmäktigemötet i maj. 
 
Beslut:	
Att genomföra Goldenfullmäktige 2020 på distans via telefonmöte utifrån de riktlinjer vi 
fått från SKK. Anita kontaktar SKK med ansökan om detta och begäran om hjälp med 
digitalt verktyg för rösträkning. Ny kallelse kommer att skickas till sektionerna så snart vi 
fått ett datum bekräftat.  

	   
 
§	119	 BEVAKNINGSLISTAN	
 Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades. 
 
 
§	120	 NÄSTA	MÖTE	
	 Konstituerande styrelsemöte hålls via telefon efter genomfört fullmäktigemöte. 
 
	
§	121	 INKOMMANDE	SKRIVELSER   
200110 SSRK – SKK Resultatregistrering av Disqualified p.g.a ohälsa 
200110 SSRK – SKK Inbjudan till utbildning i Katalog för PC 
200110  SSRK – SKK Inbjudan, tema avel och hälsa 
200110 SSRK – Auktorisation retrieverjaktprovsdomare 
200117 SSRK – SKK Disciplinnämndens beslut 102,103,105,106,111/2019 
200117 SSRK – Medlemsavgifter för rasklubbar 2019 
200124 SSRK – SKK Information om förändrade ersättningsregler 
200124 SSRK – SKK Auktorisation allrounddomare 
200124 SSRK – SKK Information SRD inför årets utställningssäsong 
200124 SSRK – SKK Disciplinnämndens beslut 113/2019 
200124 SSRK – Kriterier för ansökan om utökat rasregister för SSRKs raser 
200124 SSRK – Sponsring Royal Canin 
200206 SKK – Nyhetsbrev 
200207 SSRK – Nya styrelseuppgifter för 2020 
200214 SSRK – Remiss jaktprovsdomare retriever 
200214 SSRK – Remiss utbildning till viltspårSdomare 
200214 SSRK - Auktorisation spanieljaktprovsdomare 
200214 SSRK – Inbjudan till Representantskapsmöte och Funktionärsträff 
200228 SSRK – SKK Dispens under ”hundförbudstid” 
200228 SSRK – Protokollsutdrag HS stamboksavgifter 
200228 SSRK – Protokollsutdrag HS startavgifter 
200228 SSRK – Information om SSRK Prov 
200228 SSRK – Ansökta och godkända utställningar 2022 
200228 SSRK – Protokollsutdrag HS Working Test retriever 
200228 SSRK – Anvisningar för Working Test retriever 
200228 SSRK – Riktlinjer för Working Test retriever 
200228 SSRK – Firande av SSRKs 75-årsjubileum 
200302 SSRK – SKK FCIs uttalande gällande coronaviruset 
200303 SSRK – Protokollsutdrag HS publicering av kommittéprotokoll 
200304 SSRK – SKK Inbjudan till Svenskt Hundungdoms årsmöte 
200306 SSRK – SKK Inrapportering av ny klubbstyrelse 
200306 SSRK – SBK Inbjudan till domarutbildning rallylydnad 
200306 SSRK – Protokoll HS 
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200306 SSRK – VU Remissyttrande avseende SKKs remiss om viltspårsregler 2022 
200306 SSRK – VU Auktorisationer av retrieverdomare 
200306 SSRK – SKK Disciplinnämndens beslut 3-13,15,17,18,24/2020 
200306 SSRK – Kommittéprotokoll  
200311 SSRK – SKK Information coronaviruset 
200313 SSRK – Inställt Representantskapsmöte och Funktionärsträff 
200313 SSRK – Information om SSRK Prov 
200313 SSRK – Anmälningsavgift och domarersättning viltspår 
200316 SSRK – Åtgärder mot spridning av coronaviruset 
200317 SSRK – SKK Information om inbokade lokaler 
200317 SSRK – SKK Information om coronaviruset 
200317 SKK – Nyhetsbrev 
200319 SSRK – SKK Klubbar som använder SKKs internetanmälan 
200320 SSRK – Remiss utbildning till viltspårsdomare 
200320 SSRK – Rapportering av nya styrelser 
200320 SSRK – Inbjudan och anmälan domare rallylydnad 
200320 SKK – Nyhetsbrev angående årsmöten 
200325 Förslag från uppfödare om ny Open Show-klass 
 
 
§	122	 UTGÅENDE	SKRIVELSER	 	
200127 Information till sektion gällande SKKs disciplinnämnds beslut 
200212 Information till samtliga sektioner gällande coronaviruset 
200312 Nytt datum för sektionsdagar och fullmäktige 
 
 
§	123	 MÖTETS	AVSLUTANDE 

Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..         …………………………………..  ………………………………….. 
Anita Ohlson         Annika Andersson  Marie-Louise Scanlan 
Ordförande         Justerare                             Sekreterare  


