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Protokoll	styrelsemöte	29‐30	augusti	2020,	Scandic	Infra	City,	Upplands	Väsby	
	
Beslutande:	
Anita Ohlson 
Lena Ohlsson  
Gun Eriksson 
Kerstin Persson 
Kristina Nieminen 
Janne Ytterbom 
Malin Danielsson 
 
Suppleant:	
Marie-Louise Scanlan 
 
Anmält	förhinder:	
Inger Karlsson 
	
	
	
§	16	 MÖTETS	ÖPPNANDE	
	 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
	
§	17	 VAL	AV	JUSTERARE		

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Malin Danielsson. 
 

	
§	18	 GODKÄNNANDE	AV	DAGORDNING	
	 Föreliggande dagordning godkändes med anmälda tillägg. 
 
	
§	19	 GODKÄNNANDE	AV	FÖREGÅENDE	PROTOKOLL	
 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
	
§	20	 ORDFÖRANDE	
	 AU‐beslut 
 Beslut om att ställa in utbildning Exteriör III som var planerad till september. 

Beslut om tillfälliga ändringar i valphänvisningskravet gällande utställningsmeriter. 
Beslut om att flytta RAS/Avelskonferensen till hösten 2021. 
Beslut om att ansöka hos SSRK om att ställa in årets Club Show med anledning av det 
fortsatta smittläget. SSRK har godkänt ansökan.  
 

	 Eventuella nomineringar till SKK:s förtjänsttecken och Hamiltonplaketten ska skickas till 
SSRK senast 31 oktober. 
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	 Förslag	från	medlem	om	ny	utmärkelse 

En medlem har skickat in förslag om att uppmärksamma avelsintresse och kunskap om 
vår ras med en utmärkelse. Styrelsen diskuterar frågan. Det är svårt att författa statuter 
till en utmärkelse utifrån de kriterier som föreslås. Uppfödartrofén och de två 
avelstroféerna är också befintliga utmärkelser i den andan. 
 
Beslut:	
Att i dagsläget inte arbeta vidare med förslaget. 
 

	
§	21	 EKONOMI	 	
	 Rapport	
	 Gun presenterade utfall gentemot budget 2020.  Ekonomin är stabil. 
 
	
§	22	 RAS/AVEL	

RAS/Avelskonferens	2021 
AU har tidigare beslutat att flytta konferensen till hösten 2021. Datum, föreläsare och 
program för RAS/Avelskonferens 2021 diskuterades. 
 
Beslut: 
Datum för RAS/Avelskonferens 2021 fastställs till 2-3 oktober 2021. Föreslagna 
föreläsare bjuds in. Anita ber om offert från Scandic. 
 
	

§	23	 MENTALITET/FUNKTION	
Utbildningar	FB‐R 
Diskussion kring FB-R och avsaknad av utbildningar och funktionärer. Ett gott exempel är 
att det finns fyra nyutbildade kastare i Värmland, där några är intresserade av att utbilda 
sig vidare till testledare. Dock är det svårt att hitta tillfällen för fortsatt utbildning. 
Diskuterades om vi kan engagera några medlemmar i olika delar av landet som kan vara 
drivande i sitt område för att få till stånd fler utbildningstillfällen. 
 
Beslut:	
Att kontakta ett par föreslagna personer med förfrågan om de kan engagera sig i 
utbildningsfrågan i sitt lokalområde. 
	
Spindeldiagram	FB‐R 
Kerstin förevisade ett framtaget förslag till spindeldiagram för resultatet från 
genomgångna FB-R. 
	
Informationsfolder	valphänvisningen	m.m. 
Förslag att ta fram en folder med information om FB-R och BPH att skicka med det 
valppaketet som går ut via valphänvisningen. Foldern kan också användas vid exempelvis 
mässor. 
 
Beslut:	
Tryck av folder i 2000 ex beställs enligt offert. 
Foldern publiceras också i PDF-format på hemsidan. 
 
FB‐R‐lotteri 
Lena presenterade förslag till ett lotteri för uppfödare. Tävlingsperiod 1/7 2020 -- 30/6 
2021. Uppfödare med minst fem beskrivna avkommor kan vara med i lotteriet. Anmälan 
till Lena med kennelnamn och reg.nr på beskrivna hundar skickas till Lena. Vinnaren 
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publiceras på hemsidan. Lottdragning vecka 27 2021. Vinnaren får fem valfria starter på 
Goldenspecialen 2021. Samtliga deltagare presenteras på hemsidan och i Golden Nytt. 
 
Beslut:		
Beslutas enligt förslag. Utannonseras i Golden Nytt och på hemsidan. 
 
	

§	24	 HÄLSA	
Kontakt	med	Sofia	Malm	SKK	ang.	utvärdering	av	avelsindex 
Malin har varit i kontakt med Sofia Malm SKK om att få ut statistik över alla avkommor till 
föräldrar med C-höfter från SKK:s register för utvärdering av avelsindex. Datafilen 
kommer att skickas till Malin via dataavdelningen.  
	
Genomgång	av	hälsoblankett 
Malin redovisade resultatet av genomgång av inkomna hälsoblanketter. Tumörer 
fortfarande hög representation och främst bland hundar över tio år. 
 
Beslut:	
Att rapportera om gjorda iakttagelser i Uppfödarbrevet. 
 
Renal	Dysplasi 
Flatklubben ingår liksom vi i SKK:s forskningsprojekt rörande renal dysplasi. Kerstin har 
haft kontakt med FRK, som är intresserade av ett samarbete kring arbetet med 
sjukdomen.  
 
Beslut:	
Att skriva i Golden Nytt om forskningsprojektet och hur man kan bidra för att föra 
forskningen framåt. 
 

§	25	 JAKT	
	 Klubbmästerskapet	2021 

En arbetsgrupp har erbjudit sig att i samarbete med sektion Dalarna/S Gävleborg 
arrangera Klubbmästerskapet 2021 i Dalarna. 

 
Beslut:	
Att genomföra KM 2021 i Dalarna. 
Janne tar kontakt med arbetsgruppen och sektionen för fortsatt arbete och planering.  
 

	
§	26	 EXTERIÖR	

Open	Show	program	2021 
Open Show programmet fastställdes. Skåne har ansökt om dansk domare, vilket 
beviljades. 
 
Club	Show	2023 
Skaraborg/Älvsborg har ansökt om att anordna Club Show 2023. 
 
Beslut:	
Skaraborg/Älvsborgs ansökan beviljades. Kristina skickar in ansökan till SSRK. 
 
Rosetter	
Kristina har fått in offert för rosetter till Open Show och jaktprov för 2021. Priset för 
rosetterna blir högre då antal beställda rosetter blir färre, eftersom de flesta sektioner har 
rosetter kvar från i år då de ställt in sina utställningar. 
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Beslut:	
För att inte ytterligare belasta sektionernas ekonomi läggs den extra kostnaden för 
rosetterna på den centrala budgeten. Sektionerna får oförändrat pris för 2021. 
 
	 	 	 	

§	27	 GOLDENSPECIALEN	
	 Goldenspecialen	2021 

Olika alternativ gällande plats för Goldenspecialen 2021 diskuterades. Kristina kontaktar 
föreslagen anläggning med förfrågan. Tidigare sponsoransvarig har avsagt sig uppdraget. 
Styrelsen diskuterade också förslag till sponsorpaket för Goldenspecialen. 
 
Beslut:	
Kommittén för GS 2021 består av Lena Ohlsson, Kristina Nieminen, Janne Ytterbom och 
Boel Andersson. Kommittén knyter till sig lämpliga personer utifrån behov. 
Lena kontaktar tidigare sponsoransvarig angående förvaring av kvarvarande priser samt 
förslagen person till ny sponsoransvarig. 
Lena mailar ut förslag till sponsorpaket.  
	
Beslut: 
Datum för Goldenspecialen 2021 fastställs till 13-15 augusti 2021. Som alternativ kan 
även 6-8 augusti 2021 vara tänkbart. 
 
Goldenspecialen	i	framtiden	
Diskussioner kring vikten av koppling mellan exteriör och funktion och förslaget om att 
förändra Goldenspecialen. Presentation av idén och diskussion tillsammans med 
sektionerna kommer ske under Sektionsdagarna 2021 och med uppfödarna på 
RAS/Avelskonferensen. Ett diskussionsunderlag tas fram. 
 

 		 	 	
§	28	 INFORMATION	/	PR	
	 Informationsbrev	till	nya	goldenägare 

Anita har mailat information till nya goldenägare som ännu inte är medlemmar i 
Goldenklubben som en medlemsvärvande aktivitet. Utskicken kommer att fortsätta även 
under hösten och vintern. 

  
	 Information	till	valpspekulanter 

En medlem har föreslagit att klubben ska skriva en checklista för valpspekulanter, 
eftersom många tycker det är svårt att veta vad man ska fråga efter vid valpköp. Styrelsen 
diskuterar förslaget och kommer fram till att det inte är en helt okomplicerad fråga. Det är 
också viktigt att samtalet mellan valpspekulant och uppfödare präglas av ett personligt 
samtal som lätt kan komma i bakgrunden av en upprättad checklista. Redan idag finns 
också tydlig information om vikten av att kontrollera hälsostatus och meriter på 
hemsidan. Både på startsidan och när man klickar sig vidare till klubbens 
avelsrekommendationer. Styrelsen anser att de valpspekulanter som söker information 
hos GRK får redan idag tillräcklig information. De som vill ha ytterligare information 
kontaktar ofta klubben med kompletterande frågor. 
 
Beslut: 
Att inte upprätta en checklista enligt förslaget. 
 

	 Förslag	om	annonser	i	Golden	Nytt 
Ett förslag har kommit om att ha köp- och säljannonser i Golden Nytt. Styrelsen diskuterar 
frågan och anser att tanken är god, men att den långa pressläggningstiden för en 
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kvartalstidskrift i kombination med ett stort utbud av köp- och säljgrupper på exempelvis 
Facebook torde göra att behovet inte är särskilt stort. 
 
Beslut:	
Att inte införa köp- och säljannonser i Golden Nytt. 
 
Stamtavlebok	2020 
Uppropet till medlemmarna gällande en eventuell stamtavlebok 2020 har inte gett någon 
större respons. Efterfrågan har minskat för varje år. Trots lägre priser har antalet 
annonser minskat och försäljningen av senaste boken har varit mycket låg.  
 
Beslut:	
Att inte ge ut någon stamtavlebok 2020. 
Att börja planering för en jubileumstidskrift 2023 i samband med att klubben firar sitt 50-
årsjubileum. 
 

	
§	29	 UTBILDNING	
	 Goldenlägret 
 Herrfallet är bokat till nästa år och planeringen startar inom kort. 
 
 Beslut:	
 Goldenlägret genomförs 7-11 juli 2021 på Herrfallet. 
 
	
§	30	 SEKTIONERNA	
	 Sektionskampen	2020 

Diskussion kring Sektionskampen 2020 med anledning av att de flesta aktiviteterna i 
sektionerna har fått ställas in 2020. Därmed finns ingen möjlighet att genomföra 
sektionskampen på vanligt sätt. Prispengar för Sektionskampen finns budgeterat.  

 
	 Beslut:	

Sektionskampen utgår för 2020 och de budgeterade prispengarna används istället till för 
att ge varje sektion 1 000 kronor. 
 
Sektionskampen	2021	
Kristina presenterar förslag till att utöka möjliga aktiviteter för att samla poäng i 
sektionskampen.  
 
Beslut: 
Möjliga aktiviteter för att samla poäng i sektionskampen från och med 2021 utökas enligt 
förslag. Kristina skickar ut informationen tillsammans med sektionernas nyhetsbrev. 
 

	
§	31	 GOLDENFULLMÄKTIGE	
	 Rapport 

Sista datum att lämna in motioner är 1 oktober. 
Valberedningen bjuds in till nästa styrelsemöte.  
 

	
§	32	 	BEVAKNINGSLISTAN	

Bevakningslistan gås igenom och uppdateras. 
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§	33	 INKOMMANDE	SKRIVELSER	
      
200327 SSRK/SKK – Information om restriktioner med anledning av Corona 
200327 SSRK/SKK – Rekommendation om årsmöten 
200327 SSRK/SKK – Information från ordförande 
200327 SSRK/SKK – Nyhetsbrev 
200327 SSRK – Auktorisationer exteriördomare 
200327 SSRK/SKK – Avliden allrounddomare 
200327 SSRK/SKK – Med anledning av inställda utställningar 
200327 SSRK – Beslut återauktorisation viltspårdomare 
200327 SSRK/SKK – Protokollsutdrag SKK avelskommitté FCI guidelines  
200327 SKK – Nyhetsbrev 
200401 SSRK/SKK – Uppdaterad information gällande Covid-19 
200403 SSRK – SBK information om inställda tävlingar 
200414 SSRK/SKK – Regler för distansmöten 
200414 SKK – Nyhetsbrev 
200417 SSRK/SKK – Information angående inställd klubbverksamhet 
200417 SSRK/SKK – Meddelande om ”icke hänvisning” 
200420 SKK – Nyhetsbrev 
200430 SKK – Information om fortsatt avstängning av exteriördomare 
200430 SSRK – Adjungerad ledamot i huvudstyrelsen 
200504 SSRK – Utdrag ur CS-protokoll nr 4-2020 
200511 SSRK – Uppdatering med anledning av beslut med anledning av Covid-19 
200511 SSRK – Rättelse gällande tidigare uppdatering 
200512 SSRK – Uppdaterad skrivelse gällande beslut med anledning av Covid-19 
200513 SSRK/SKK CS –Beslut generell dispens 
200514 SSRK/SKK – Disciplinnämndens beslut 31, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42 
200514  SSRK – Inställd klubbverksamhet med anledning av Covid-19 
200518 SSRK – Uppdatering inställd klubbverksamhet med anledning av Covid-19 
200601 SSRK/SKK – Nyhetsbrev 
200604 SSRK – Information om SSRK Prov 
200604 SSRK – Auktorisation viltspårdomare 
200604 SSRK – Remiss utbildning till viltspårdomare 
200604 SSRK – Förändringar gällande auktorisationer – jaktprovsdomare  
200615 SSRK – VU-beslut 
200615 SSRK – HS-protokoll 
200618 SSRK – Kommittéprotokoll 
200625 SSRK/SKK – Uppdaterad information gällande Covid-19 
200625 SSRK/SKK – Disciplinnämndens beslut 44, 45, 50, 54, 55, 58, 59, 65 
200702 SSRK – Utmärkelse SKK:s Förtjänsttecken 
200702 SSRK – Utmärkelse SKK:s Hamiltonplakett 
200702 SSRK/SKK – Nyhetsbrev Utställningskommittén 
200702 SSRK/SKK – Information Stockholm Hundmässa 2020 
200702 SSRK/SKK – Andra remiss gällande särskilda regler för utställningar mm 
200722 SSRK/SKK – Uppdaterad information gällande Covid-19 
200724 SSRK – HS- och kommittéprotokoll 
200724 SSRK/SKK – Nyhetsbrev Avdelning avel och hälsa 
200724 SSRK –Auktorisation viltspårdomare 
200724 SSRK – information om nedtagning av dokument från hemsidan 
200813 SSRK/SKK – Påminnelse andra remiss gällande särskilda regler för utställning mm 
200817 SSRK/SKK – Nya rutiner för röntgen av leder 
200819 SSRK/SKK – Meddelande om inställd Stockholm Hundmässa 
200820 SSRK – Förteckning domare 
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§	34	 UTGÅENDE	SKRIVELSER	 	
 Inga utgående skrivelser 
	
	
§35	 MÖTETS	AVSLUTANDE	
 Ordförande tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 

…………………………….….. …………………………….….. …………………………….….. 
Anita Ohlson  Malin Danielsson Marie-Louise Scanlan 
Ordförande  Justerare  Sekreterare 

       
    
 


