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Protokoll	styrelsemöte	7‐8	november	2020,	Scandic	Infra	City,	Upplands	Väsby	
	
Beslutande:	
Anita Ohlson  
Lena Ohlsson   
Janne Ytterbom 
Gun Eriksson  
Kristina Nieminen § § 46-47 
Kerstin Persson § § 42 och 44 
Marie-Louise Scanlan  
	
Anmält	förhinder:	
Malin Danielsson 
Inger Karlsson 
	
	
	
	
§	36	 MÖTETS	ÖPPNANDE	

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat, samt informerade 
ledamöterna att Owe Rindstrand från valberedningen kommer att finnas tillgänglig under 
delar av helgen. 

	
§	37	 VAL	AV	JUSTERARE		
	 Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Lena Ohlsson. 
	
§	38	 GODKÄNNANDE	AV	DAGORDNING	
	 Föreliggande dagordning godkändes med anmälda tillägg. 
	
§	39	 GODKÄNNANDE	AV	FÖREGÅENDE	PROTOKOLL	
	 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
	
§	40	 ORDFÖRANDE	
	 Centrala	arrangemang	2021	

Planering för centrala arrangemang fortsätter med förhoppningen att det rådande 
smittläget tillåter att arrangemangen kan genomföras. 
 
Goldenlägret   7-11 juli 
Klubbmästerskapet, KM 17-18 juli 
Nordiskt mästerskap, NM 24-25 juli (arrangeras av Finland) 
Goldenspecialen 13-15 augusti 
Club Show  11 september 
RAS-konferens 2-3 oktober 
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	 Hederspriser	till	centrala	arrangemang 
Vi avvaktar med att beställa hederspriser för 2021, vid en eventuell beställning kommer 
de eventuellt att beställas utan ingraverat årtal.  
 
Klubbens	utmärkelser	
Goldentrofé tik och hane samt Uppfödartrofén baseras på resultat från utställningar och 
jaktprov under kalenderåret. Under rådande omständigheter går det inte att rättvist utse 
vinnare. 
 
Beslut:	
Styrelsen beslutar att inte dela ut Goldentrofé tik och hane samt Uppfödartrofén för 2020.  

  
	
§	41	 EKONOMI	 	

Gun redovisade den ekonomiska ställningen vilken är fortsatt god. På grund av det 
rådande smittläget med många inställda aktiviteter och därmed lägre utgifter är 
likviditeten hög och styrelsen arbetar med frågan om hur överskottet kommer 
medlemmarna bäst till godo. Diskussionerna återupptas i samband med budgetarbetet för 
2021. 
 
Beslut: 
För att kompensera sektionerna för uteblivna intäkter 2020 beslutar styrelsen att 
utbetala 15 kronor per medlem som en engångsutbetalning i extra sektionsbidrag till 
respektive sektion.  
 

	
§	42	 RAS/AVEL	
	 Avstämning	inför	RAS‐konferens	2021 

Kerstin rapporterade om arbetet med planering inför RAS-konferensen 2021. Hotell i 
Upplands Väsby är bokat. 
 

	 Central	registrering	EP 
Kerstin har haft en del kontakter gällande epilepsi. Frågan om central registrering har 
väckts. Styrelsen arbetar vidare med frågan om EP då mer statistikunderlag behövs. 
 

	 Uppfödarbrevet 
Kerstin förbereder kommande utskick av uppfödarbrevet. Förslag till innehåll 
diskuterades. 

 
	 	 	 	
§	43	 MENTALITET/FUNKTION	

Rapport	FB‐R‐lotteriet 
Ett antal uppfödare har anmält sitt deltagande till FB-R-lotteriet. Lena föreslår att vi 
fortsätter göra reklam för lotteriet. 
 
Förfrågan	från	Flatcoated	retrieverklubben	angående	viltmomentet	FB‐R 
FRK har föreslaget förändringar i viltmomentet på FB-R till SSRK. Vi har ännu inte fått 
någon återkoppling på förslaget. Styrelsen diskuterar förslaget. Lena svarar FRK gällande 
deras förslag med de synpunkter som framkommit.  
 
Idealprofil	FB‐R 
Diskussion kring om möjligheten att ta fram en idealprofil. Frågan tas upp på kommande 
sektionsdagar och på RAS-konferensen. 
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Utbildning	FB‐R 
Funktionärsutbildningar av i första hand kastare har hållits på flera platser, vilket är 
positivt.  
 
Spindeldiagram 
Styrelsen fortsätter arbeta med möjligheten att ta fram spindeldiagram för FB-R. 
 
 

§	44	 HÄLSA	
	 Rapport	RD 

Kerstin har haft kontakt med Flatcoated retrieverklubben om ett hälsoprogram gällande 
renal dysplasi. FRK har kontaktat SKK med en del förslag och vi inväntar återkoppling. En 
artikel kommer i nästa nummer av Golden Nytt med information om pågående forskning. 
 

§	45	 JAKT	
	 KM	2021 

Diskussion kring KM 2021 och olika scenarier beroende på hur pandemin utvecklas fram 
till sommaren. 
 
Beslut:	
Gun och Janne kontaktar arbetsgruppen och fortsätter planeringen. Föreslagen 
provledare kontaktas av Anita med förfrågan.  

 
	 Möte	med	SSRK:s	retrieverjaktkommitté 

Inbjudan till möte 9 december har gått ut till rasklubbarna. Janne och Gun deltar.  
  
	 Nordiskt	Mästerskap	2021 

NM 2021 anordnas av Finland. Ett nytt datum har föreslagits, 24-25 juli 2021. Styrelsen 
har inget att invända mot det nya datumet. Styrelsen diskuterar hur den svenska 
uttagningen ska kunna genomföras under rådande omständigheter. Frågan tas åter upp 
på nästa möte. 
 
Beslut:	
Janne kontaktar vår svenske domarrepresentant och informerar om ändrat datum. 
 
Provledarutbildning	Working	Test 
SSRK har inkommit med inbjudan till utbildning för provledare till Working Test. Tyvärr 
kom inbjudan för sent för att kunna behandlas av styrelsen. 
 

	
§	46	 EXTERIÖR	

Ansökan	Open	Showdomare 
Sandra Malmborg har ansökt om att bli Open Showdomare. Utbildning och tjänstgöring är 
genomförd i enlighet med utbildningsplanen och referenser är kontaktade. 
 
Beslut:	
Styrelsen beslutar att godkänna Sandra Malmborgs ansökan till Open Showdomare. 
 
Guldhundar 
Flera sektioner har önskat att vi åter ska beställa guldhundar som priser till 
arrangemangen. Kristina har undersökt kostnaden för att köpa in guldhundar och föreslår 
att dessa köps in för försäljning 2022.  
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Beslut:	
Styrelsen beslutar att guldhundar ska köpas in för försäljning till sektionerna år 2022 om 
efterfrågan kvarstår. 
 
Exteriörbedömning 
Den nya formen för exteriörbedömning som införts av SKK med tanke på att alla 
utställningar är inställda kan även arrangeras av rasklubbar. En sektion har visat intresse 
för att anordna en exteriörbedömning.  
 
Beslut:	
Styrelsen beslutar att godkänna ansökan förutsatt att de allmänna restriktionerna för 
arrangemang så tillåter. 
 
Club	Show	2021 
Ansökan om ett ekonomiskt bidrag för att genomföra Club Show 2021 har inkommit.  
 
Beslut:	
Kristina kontaktar Uppland och ber om en budget innan vi tar ställning i frågan. 
 
Open	Show	2021 
Det är tveksamt om det kommer vara möjligt att genomföra utställningar under våren, 
beroende på smittläget. Styrelsen diskuterade möjligheten att sektioner med kort varsel 
kan ansöka om att genomföra en Open Show om smittläget förbättras eller 
arrangemanget kan genomföras på ett säkert sätt. 
 
Beslut:	
Styrelsen fastställer Open Showprogrammet med reservation för ändringar. 
 
Beslut:	
För att öka flexibiliteten beslutar styrelsen att sektioner under 2021 kan ansöka om Open 
Show med förkortad ansökningstid. Ansökan skickas till Kristina Nieminen minst en 
månad innan anmälningstiden är tänkt att gå ut. Utställningen ska annonseras på centrala 
hemsidan och på Facebook. 
 
Utställnings‐	och	championatsregler	från	2022 
Remissen om utställnings- och championatsregler från 2022 har besvarats av Kristina. 
 

	 	 	 	
§	47	 GOLDENSPECIALEN	
	 Goldenspecialen	2021	

Ett prisförslag på logi, kost och tillgång till marker från Gammelkroppa Skogsskola & 
Konferens diskuterades. 

	 	
	 Beslut: 

Styrelsen beslutade att boka enligt förslag från Gammelkroppa efter att avbokningsregler 
undersökts.  

 
	 Goldenspecialen	i	framtiden 
 Arbetet med att förankra eventuella förändringar kring Goldenspecialen fortsätter.  
 
	 		 	
§	48	 INFORMATION	/	PR	
	 Julkort 
 Listan för årets julkort gicks igenom. 
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	 Anslagstavlan	Golden	Nytt 
 Information till Anslagstavlan i nästa nummer av Golden Nytt gicks igenom. 
 
	 	
§	49	 UTBILDNING	
	 Förslag	att	anordna	FB‐R	på	Goldenlägret 

 Diskussion kring ett förslag att anordna möjlighet till FB-R under Goldenlägret. Lena 
jobbar vidare med frågan och undersöker möjligheterna för att genomföra detta.  
 

 	Exteriör	II	som	digital	kurs 
Skjuts på framtiden i avvaktan på pandemins utveckling tills att vi säkert vet att vi kan 
genomföra den del av utbildningen som måste vara en fysisk träff. 

  
	 Förslag	från	sektion	om	ny	utbildning 

Diskussion kring ett förslag om digital utbildning för att lära sig hitta information. 
 
Beslut:	
Lena återkopplar till sektionen utifrån förda diskussioner. 
 

	
§	50	 SEKTIONERNA	
	 Sektionsdagar	2021 

Detaljplanering inför sektionsdagarna 2021 skjuts upp till januarimötet, då vi 
förhoppningsvis vet mer om smittsituationen. 
		

	
§	51	 GOLDENFULLMÄKTIGE	
	 Inkommen	motion	från	Skåne/Blekinge 

En inkommen motion gällande höjning av anmälningsavgift diskuterades. 
 
 Beslut:	

Kristina skriver förslag till yttrande inför nästa möte då samtliga fullmäktigehandlingar 
ska behandlas. 
 
Ordförande	och	protokollförare	GFM 
Valberedningen nominerar ordförande till mötet, styrelsen utser protokollförare. 
 
Beslut:	
Styrelsen beslutar att utse Marie-Louise Scanlan till protokollförare på fullmäktige. 

  
	 Verksamhetsberättelse	och	verksamhetsplan 

Genomgång inför sammanställning av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. 
Tyvärr har mycket av årets verksamheter fått ställas in.  
 
Beslut:	
Samtliga skriver utkast till sina respektive ansvarsområden till nästa styrelsemöte, då 
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan ska fastställas.  
 

	
§	52	 BEVAKNINGSLISTAN	

Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades. 
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§	53	 INKOMMANDE	SKRIVELSER	
      
200909 SSRK – Studiefrämjandet ”Hundens vecka” 
200909 SSRK / SKK – Brev från ordförande och vd 
200919 SKK – Nyhetsbrev 
200924 SSRK / SKK – Avauktorisation jaktprovsdomare 
200924 SSRK / SKK – Avliden exteriördomare 
200924 SSRK / SKK – Auktorisationer exteriördomare 
200924 SSRK / SKK – Disciplinnämndens beslut 70, 74, 75, 78, 83, 84, 86, 89 
200924 SSRK – Ansökan om utställningar 2023 inkl. bilaga 
200924 SSRK – Inbjudan utbildning provledare WT 
200924 SSRK / SKK – Exteriörbedömning från 1 oktober 2020 
200924 SSRK / SKK – Beslut disciplinärende 20 och 21/2020 
200924 SSRK – Förteckning jaktprovsdomare 
201001 SSRK / SKK – Kurs i föreningsteknik 
201001 SSRK – Protokollsutdrag huvudstyrelse 
201001 SSRK – Uppdaterad förteckning jaktprovsdomare  
201001 Sektion Skåne Blekinge – Motion till fullmäktige 
201008 SSRK / SKK – Protokollsutdrag Utställningskommittén 
201008 SSRK / SKK – Exteriörbedömning 
201012 SSRK – Kompletterande info gällande exteriörbedömning 
201015 SSRK / SKK – Exteriördomare uttagna till allroundutbildning 
201015 SSRK – Protokoll från huvudstyrelsens sammanträde 
201015 SSRK – Beslut fattat i verkställande utskottet 
201015 SSRK – Inbjudan till möte från retrieverjaktansvarig 
201020 SSRK – Remiss gällande SKK:s utställnings- och championatregler 
201026 SSRK / SKK – Information om Covid-19 
201028 SSK – Nyhetsbrev 
201029 SSRK / SKK – Covid-19 rekommendationer 
201029 SSRK / SKK – Utvärdering Covid-19 rekommendationer 
201029 SSRK – Två remisser angående utbildning till viltspårdomare 
201029 SSRK – Exteriörbedömning under Covid-19 
201029 SSRK – Information om medlemskontroll 
201029 SSRK – Tolv kommittéprotokoll 
 
 
§	54	 UTGÅENDE	SKRIVELSER	 	
 Inga utgående skrivelser 
 
§	55	 MÖTETS	AVSLUTANDE	
	 Ordförande tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat. 
	
	
	

…………………………….….. …………………………….….. …………………………….….. 
Anita Ohlson  Lena Ohlsson  Marie-Louise Scanlan 

 Ordförande  Justerare  Sekreterare 


