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Protokoll	styrelsemöte	16	januari	2021,	telefonmöte	
	
Beslutande:	
Anita Ohlson 
Lena Ohlsson 
Kerstin Persson 
Gun Eriksson 
Kristina Nieminen 
Janne Ytterbom 
Malin Danielsson 
 
Suppleanter:	
Inger Karlsson 
Marie-Louise Scanlan 
	
	
§	56	 MÖTETS	ÖPPNANDE	
	 Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.	
	
	
§	57	 VAL	AV	JUSTERARE		
	 Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Janne Ytterbom.  
	
	
§	58	 GODKÄNNANDE	AV	DAGORDNING	
	 Föreliggande dagordning godkändes med anmälda tillägg.	
	
	
§	59	 GODKÄNNANDE	AV	FÖREGÅENDE	PROTOKOLL	
	 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.	
	
	
§	60	 ORDFÖRANDE	
	 AU‐beslut 
 Ansökan om utökat rasregister för Martin Adner har tillstyrkts. 
 

Klubbens	utmärkelser	2020	
Styrelsen diskuterar inkomna nomineringar. 
 
Beslut:	
Utmärkelsen Breeders Crown 2020 tilldelas Helena Hellström. 
Agriastipendiet 2020 tilldelas Christine Jansson. 
 

	 Frågor	från	digital	uppfödarträff	i	Skåne 
Förslag som diskuterats vid en digital uppfödarträff i Skåne har skickats in. Styrelsen 
diskuterar de olika förslagen. 
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Beslut:	
Anita besvarar skrivelsen utifrån förda diskussioner. 
 

	 Angående	skrivelse	gällande	viltmomentet	i	FB‐R 
Det har varit missförstånd kring en skrivelse angående viltmomentet i FB-R. Uppgiften 
om att GRK står bakom skrivelsen har felaktigt protokollförts av FRK. Rättelse är gjord i 
nästkommande protokoll. 

  
	 Förslag	från	medlem	gällande	utmärkelser	för	2021 

Ett förslag har inkommit om att slå ihop intjänade poäng 2020 och 2021 för 
Uppfödartrofén och Goldentrofén. 
 
Beslut:	
Fråga läggs på bevakningslistan för kommande verksamhetsår och får diskuteras när 
någon typ av normal verksamhet åter kan återupptas. 

  
Fastställande	av	verksamhetsberättelse	2020	
Styrelsen gick igenom och fastställde verksamhetsberättelsen inför fullmäktige. 
 
Fastställande	av	verksamhetsplan	2021	
Styrelsen gick igenom och fastställde verksamhetsplanen för inför fullmäktige. 
 

	
§	61	 EKONOMI	 	
	 Bokslut	2020	och	budget	2021 
 Gun presenterade utfall gentemot budget 2020 samt budget 2021. 

	
Beslut:	
Att godkänna förslaget till budget för 2021 samt att lägga fram denna till 
Goldenfullmäktige. Styrelsen föreslår fullmäktige att balansera överskottet i ny räkning. 
 
Beslut:	
Att avsätta medel från överskottet 2020 till Raskonferensen 2021 samt aktiviteter under 
jubileumsåret 2023. 
 

	
§	62	 RAS/AVEL	

Avstämning	RAS‐konferensen 
Planering inför konferensen 2-3 oktober 2021 pågår och ett antal föreläsare är klara.  
	
Skrivelse	SSRK	HS	FB‐R	ur	avelsperspektiv 
Inget svar från SSRK har inkommit på den förra skrivelsen gällande FB-R som skickades i 
december 2019. Kerstin påminner om detta i ny skrivelse, vilken sänds för kännedom till 
sekreterare i samtliga retrieverrasklubbar. 
	
Samarbetsavtal	uppfödare 
FRK skriver samarbetsavtal med uppfödare för att stärka samarbetet mellan klubben och 
uppfödarna. FRK:s avtal förevisades och diskuterades. 
 
Beslut:	
Vi noterar detta som ett förslag att diskutera under kommande verksamhetsår. 
	
RAS‐artiklar	i	Golden	Nytt 
Fem artiklar om de olika delarna i RAS har publicerats i Golden Nytt under 2019 och 2020 
för att ge mer allmän kunskap om vad RAS är och varför det finns. Det är bra om vi 
framöver kan återupprepa temat i kommande nummer. 
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§	63	 MENTALITET/FUNKTION	

Spindeldiagram	FB‐R 
Resultat från FB-R 2018-2020 finns nu inlagt i en Excelmall och spindeldiagram kan tas 
fram. Diskussion kring hur vi går vidare med användandet av diagrammen. 
 
Beslut:	
Lena kontaktar Thomas Hultgren och diskuterar hur vi går vidare.  
	
FB‐R‐lotteriet 
Just nu är fyra uppfödare anmälda till lotteriet, som pågår under perioden 1/7-2020 – 
30/6-2021. 
 
Beslut:	
Att publicera uppfödare som anmäler deltagande löpande på hemsidan. När perioden är 
slut publiceras deltagarna i Golden Nytt. En artikel om vinnaren ska också publiceras i 
tidningen. 
 
Beslut:	
Om Goldenspecialen 2021 måste ställas in p.g.a. pandemin, får vinnaren spara priset till 
2022. 
 
	

§	64	 HÄLSA	
Cancer 
Information från dödsfallsrapporteringen som inkommit visar ett större antal cancerfall.  
 
Beslut:	
Att ta fram mer underlag och diskutera frågan framöver. 
	
Epilepsi 
SLU arbetar för att starta ett forskningsprojekt för mer kunskap om epilepsi. Det är 
önskvärt med större öppenhet kring problemet för att hålla nere antal fall. 
	
Avelsindex 
Vi inväntar statistik från SKK. Malin bevakar detta fortlöpande. 
	
Renal	dysplasi 
SSRK stödjer tanken om varningstriangel i Avelsdata för hundar med konstaterad renal 
dysplasi.  
	
Ögon:	Suvi	Mäkeläinen‐studie	angående	PRA	–	Bardet‐Biedls	syndrom  
Vi har fått information från Thomas Bergström, SLU om pågående forskning. Vi bevakar 
frågan även framöver. 
 
Hälsoenkät 
Diskussion kring ett eventuellt utskick av en ny hälsoenkät. 
 
Beslut:	
Att ta upp frågan på kommande styrelsemöte om hur vi bäst kan samla information om 
rasens hälsostatus. 
 

§	65	 JAKT	
	 NM‐kommitténs	sammansättning 
 Janne ersätter Gun i kommittén, övriga deltagare oförändrade. 
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	 KM		

Domare, provledare och kommissarie är klara. Janne och Gun har haft dialog med 
arbetsgruppen, som även lämnat in en budget för arrangemanget. Allt flyter på bra.  

 
Beslut: 
Janne representerar klubbstyrelsen under KM 2021. 
 

	
§	66	 EXTERIÖR	

Club	Show	2023 
2023 firar GRK 50 år och målsättningen är att utställningen ska präglas av jubileet. Ett 
förslag att ordna en ”trippelutställning” under 2023 har inkommit. Tyvärr är förslaget 
inte genomförbart, då det är för sent att ansöka om ytterligare datum för officiell 
utställning.   
 
Beslut:	
Så snart SKK godkänt datum för Club Show 2023 arbetar Kristina vidare tillsammans med 
Skaraborg/Älvsborg kring tänkbara jubileumsaktiviteter i anslutning till Club Show. 
 

	 	 	 	
§	67	 GOLDENSPECIALEN	

Planeringen för Goldenspecialen 13-15 augusti 2021 fortsätter med förhoppningen att 
smittläget förbättrats så att den kan genomföras. Bokad plats är Gammelkroppa, Filipstad.  
 

	 		 	
§	68	 INFORMATION	/	PR	
	 Utökad	medlemsstatistik 
 SKK:s medlemsservice kommer att utöka den statistik som tillhandahålls månatligen.  
  
	 Anslagstavlan	Golden	Nytt 
 Information till Anslagstavlan i Golden Nytt gicks igenom. 
	 	
	 	
§	69	 UTBILDNING	
	 Goldenlägret 

Planeringen för Goldenlägret på Herrfallet 7-11 juli 2021 fortsätter. Det aktuella 
smittläget kommer att avgöra om och på vilket sätt lägret kan genomföras och om 
eventuella kostnader kan tillkomma. Instruktörer är klara, utställningsdomare är 
tillfrågad. 
 

  
§	70	 SEKTIONERNA	
	 Sektionsdagar	2021 
 Beslut:	
	 Styrelsen beslutar att sektionsdagarna 2021 ställs in. 
  
	 Poängkamp	2021 
 Beslut:	
 Styrelsen beslutar att Poängkampen för verksamhetsåret 2021 ställs in. 
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§	71	 GOLDENFULLMÄKTIGE	
	 Fullmäktige	2021 
	 	
	 Beslut: 

Styrelsen beslutar att genomföra fullmäktige som ett digitalt möte i SKK:s regi via Zoom. 
SKK tillhandahåller även rösträkningsverktyg. 
Varje sektion får utse en delegat som medverkar på mötet och denne delegat bär samtliga 
sektionens röster. 

	 	
	 Yttrande	till	inkommen	motion 

Styrelsen diskuterar en inkommen motion och skriver ett yttrande.  
 

	
§	52	 BEVAKNINGSLISTAN	

Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades. 
 
	

§	53	 INKOMMANDE	SKRIVELSER 
201105 SSRK / SKK – Jaktprovsregler att gälla från 1/1 alt 1/7 2023 
201105 SSRK / SKK – Auktoriserad exteriördomare  
201112 SSRK / SKK – Rekommendationer gällande Covid-19 
201112 SSRK – Ansökan om utökat rasregister 
201112 SSRK / SKK – Beslut disciplinärende 93/2020 
201112 SSRK / SKK – Länsklubbsutställningar 2023 
201117 SSRK / SKK – Skärpning av Coronaregler 
201119 SSRK – Inställd prov- och tävlingsverksamhet 
201119 SSRK – Remiss broschyr med SSRK:s raser 
201119 SSRK / SKK – Disciplinnämndens beslut 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 106 
201126 Skrivelse från fem ledamöter i sektion Skåne/Blekinge 
201127 SSRK / SKK – Justering av anvisningar för exteriörbedömning 
201130 SSRK / SKK – Förslag från Bichon Friséklubben om hundbilder 
201203 SSRK / SKK – Exteriörbedömning från 1 december 2020 
201203 SSRK / SKK – Auktorisationer exteriördomare 
201203 SSRK – Fråga om möjliggörande av championat för kryptochid hanhund 
201203 SSRK – Tillfällig förändring i SSRK:s huvudstyrelse 
201206 SSRK / SKK – Info om utbildning i föreningskunskap på distans 
201211 SSRK / SKK – Års- och fullmäktigemöten under 2021 
201211 SSRK – Domarauktorisation viltspårdomare 
201211 SSRK – Domarauktorisation viltspårdomare 
201211 SSRK – Info om bedrägeriförsök 
201211 SSRK / SKK – Års- och fullmäktigemöten under 2021 
201214 SSRK / SKK – Uppdaterade åtgärder mot Covid-19 
201218 SSRK / SKK – Svenska Kynologiska Akademin digitaliserar klipparkivet 
201218 SSRK – Lista auktoriserade viltspårdomare 
201218 SSRK – Begäran om uppgift om medlemsantal 
201218 SSRK / SKK – Info från SKK Avel & Hälsa 
201218 SSRK / SKK – Nyhetsbrev 
201222 SSRK – Huvudstyrelsens sammanträdesprotokoll 
201222 SSRK / SKK – Bakgrund till beslut om ändrad skrivning i domaretiska regler 
201222 SSRK – Remissammanställning möjliggörande av championat för kryptochid hanhund 
201222 SSRK – Hemställan om att införa varningstriangel i avelsdata på föräldrar som lämnat 

avkomma med RD (Renal Dysplasi) 
210102 Nominering till Breeders Crown 
210108 SSRK / SKK – Bakgrund till beslut om ändrad skrivning i domaretiska regler 
210108 SSRK / SKK – Disciplinnämndens beslut 113, 114, 124, 125, 128, 130 
210108 SSRK - Kommittéprotokoll 
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§	54	 UTGÅENDE	SKRIVELSER	 	
201123 Remissvar broschyr med SSRK:s raser 
201201 Svar till ledamöter i sektion Skåne/Blekinge 
201208 Svar till SSRK angående möjliggörande av championat för kryptochid hanhund 
 
 
§	55	 MÖTETS	AVSLUTANDE	

Ordförande tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat. 
	
	
	

…………………………….….. …………………………….….. …………………………….….. 
Anita Ohlson  Janne Ytterbom Marie-Louise Scanlan 

 Ordförande  Justerare  Sekreterare 
 


