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Protokoll	styrelsemöte	21	mars	2021,	digitalt	möte	via	Zoom	
	
Beslutande:	
Anita Ohlson 
Lena Ohlsson 
Gun Eriksson 
Malin Danielsson 
Kristina Nieminen 
Kerstin Persson 
Janne Ytterbom 
 
Suppleanter: 
Marie-Louise Scanlan 
Inger Karlsson 
 
	
	
§	76	 MÖTETS	ÖPPNANDE 
 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
	
§	77	 VAL	AV	JUSTERARE	 
 Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Kristina Nieminen. 
	
§	78	 GODKÄNNANDE	AV	DAGORDNING 
 Föreliggande dagordning godkändes med anmälda tillägg. 
	
§	79	 GODKÄNNANDE	AV	FÖREGÅENDE	PROTOKOLL 
 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
	
§	80	 ORDFÖRANDE	
	 Handlingsplan	Agria	2021 

Årets arrangemang och sponsring har diskuterats med Agria vid ett telefonmöte den 4 
mars där Anita Ohlson och Gun Eriksson deltog. I år får klubbstyrelsen själva besluta om 
hur aktivitetspotten ska fördelas. Hundpromenaden som i vanliga fall arrangeras i maj 
flyttas till hösten. Vi hoppas att kunna engagera sektionerna på hundpromenaderna. Agria 
önskar förlänga samarbetsavtalet och vill gärna ha feedback från oss under hösten om 
avtalets innehåll. 
 
Beslut:	
Vi diskuterar frågan på kommande styrelsemöte.  

	 	
	
§	81	 EKONOMI	 	
 Gun rapporterar att ekonomi är god. Annonsförsäljningen till Golden Nytt är mycket bra. 
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§	82	 RAS/AVEL	
	 RAS/avelskonferens	2021 

Planeringen fortsätter inför höstens konferens. Några föreläsare är vidtalade och har 
tackat ja till inbjudan. 

  
SKK:s	avelskonferens	
Malin anmäler sig till SKK:s avelskonferens 17-18 april. 

	 	 	 	
	
§	83	 MENTALITET/FUNKTION	

FB‐R	spindeldiagram 
Lena har varit i kontakt med Tomas Hultgren gällande spindeldiagram för FB-R. Samtliga 
resultat från FB-R 2018-2020 finns nu inlagda i Excel-mallen. Tomas kan ta fram enskilda 
spindeldiagram från ex. kullar, enskilda avelsdjur eller kennlar. 
 
Beslut:	
Att under en provperiod fram till 2021-06-30 erbjuda medlemmar möjlighet att beställa 
spindlar. Efter provperioden gör vi en utvärdering. 
 
	FB‐R	folder	från	SSRK 
Med veckoposten vecka 9 kom SSRK:s nya informationsfolder om FB-R. Folderns 
utformning diskuterades. Texterna i foldern upplevs som både respektlösa och 
nedvärderande mot FB-R, som för rasklubbar och enskilda uppfödare är ett viktigt 
avelsverktyg. I foldern kan nybörjaren ledas att tro att FB-R är en skojig hundaktivitet och 
inte en stambokförd verksamhet. 
 
Beslut:	
Att tillskriva SSRK Hs med våra synpunkter. 
Att inte publicera foldern på GRK:s hemsida. 
 
 

§	84	 HÄLSA	
	
Epilepsi 
Kontakten med SLU angående deltagande i ett eventuellt kommande forskningsprojekt 
kring EP har fortsatt. Förslag till en rapporteringsblankett som ska sändas in tillsammans 
med blodprov från sjuk hund ses över för att se om frågorna på blanketten är relevanta 
och/eller om det saknas frågor. 
 
Renal	Dysplasi	
Skrivelsen, som skickats in i samarbete med FRK, angående önskemål att de hundar som 
diagnostiserats med RD markeras med en varningstriangel i Avelsdata har behandlats av SSRK 
Hs, som är positiva till förslaget. 
	
Avelsindex 
Malin rapporterar att fortsatt arbete med avelsindex bromsas av att vi ännu inte fått de 
data vi behöver från SKK. 
 
Frågor	från	sektion	Skåne/Blekinge 
Två frågor ha inkommit till fullmäktigemötet från sektion Skåne/Blekinge. Styrelsen 
diskuterar frågeställningarna. Malin redovisar styrelsens inställning på fullmäktigemötet. 
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§	85	 JAKT	
	 KM 

Janne rapporterade om kontakter med arbetsgruppen för KM. Förtydligande att 
elitklassen genomförs på dummies. Janne tar kontakt med gruppen för att säkerställa att 
det inte finns missförstånd kring detta. 
 

 
§	86	 EXTERIÖR	

SRD‐lista 
SKK har skickat ut förfrågan om huruvida vi har synpunkter med anledning av kommande 
revidering av SRD (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar).  
 
Beslut:	
Eventuella synpunkter och förslag skickas till Kristina. 
 
Guldhundar 
Guldhundar är populära gåvor på Open Show. Önskemål har inkommit från vissa 
sektioner om att vi ska fortsätta tillhandahålla dessa. 
 
Beslut: 
Styrelsen beslutar att köpa in 50 par guldhundar för vidare försäljning till sektionerna. 
Guldhundarna kommer att förvaras hos Maria Sjöberg. 
 

	 	 	 	
§	87	 GOLDENSPECIALEN	
	 Rapport	från	möte	med	GS‐kommittén 
 Gammelkroppa är bokat. Domare och provledare är klara.  
 
	 		
§	88	 INFORMATION	/	PR	
	 Inget att rapportera. 
 
	 		
§	89	 UTBILDNING	
	 Goldenlägret 

Herrfallet har meddelat att inga avbokningskostnader kommer att debiteras. 
Anmälningsblanketten till lägret kommer att läggas ut när vi säkert vet att lägret kan 
genomföras. 
 
Beslut:	
I slutet av april tar vi ställning till om lägret kan genomföras. 
 

	 	
§	90	 SEKTIONERNA	
	 Inget att rapportera. 
 
	
§	91	 GOLDENFULLMÄKTIGE	

Årets fullmäktige hålls digitalt som Zoom-möte, där varje sektion har utsett en delegat 
som bär samtliga sektioners röster.  
 

	
§	92	 BEVAKNINGSLISTAN 
 Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades. 
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§	93	 INKOMMANDE	SKRIVELSER     
210112 SSRK / SKK – information gällande covid-19 
210113 SSRK – önskemål om att sända in styrelseprotokoll 
210113 SSRK – uppgift om mottagare av information gällande nya hundägare 
210119 SSRK – information om återkallelse av Pedigree torrfoder 
210119 SSRK – motion inkommen till SSRK HS 
210122 SSRK – medlemsavgifter 2020 
210129 SSRK – anmälan om aktuella styrelser 
210202 SSRK / SKK – information gällande covid-19 
210205 SSRK / SKK – enkät om Certifierad Utställningsarrangör, CUA 
210210 SSRK / SKK – information om TV-programmet ”Kalla Fakta” 
210212 SSRK /SKK – rekrytering av handledare 
210216 SSRK / SKK – uppdatering av anvisningar för exteriörbedömning 
210219 SSRK – auktorisationer viltspårdomare 
210219 SSRK – avauktorisation spanieljaktprovsdomare 
210219 SSRK – utställningar 2021, covid-restriktioner 
210219 SSRK – SSRK som arbetsgivare, info från Skatteverket 
210219 SSRK / SKK – utbildning i föreningsteknik 
210226 SSRK / SKK – blankett för oacceptabelt beteende hos hund 
210226 SSRK / SKK – förtydligande gällande digitalisering av klipparkiv 
210226 SSRK / SKK – rapportering av ny klubbstyrelse 
210305 SSRK / SKK – begränsning antal generationer för hereditärt fria hundar 
210305 SSRK / SKK – central avelskonferens 2021 
210305 SSRK / SKK – information från Medlemsservice 
210305 SSRK – protokollsutdrag startavgift FB-R 
210305 SSRK – informationsbroschyr FB-R 
210305 SSRK / SKK – särskilda rasspecifika domaranvisningar, SRD 
210305 SSRK – hemställan till SKK om varningstriangel för Renal Dysplasi 
210311 SSRK / SKK – utbildning i föreningsteknik 
210312 SSRK – information om SSRK:s Funktionärsträff 2021 
210312 SSRK – protokoll HS och kommittéer 
210319 Skrivelse från sektion till fullmäktigemötet 
210319 SSRK – inbjudan till SSRK Fullmäktige 
210319 SSRK – remiss utbildning till viltspårdomare 
210319 SSRK / SKK – central avelskonferens 
 
 
§	94	 UTGÅENDE	SKRIVELSER	 	
210216 Skrivelse till SSRK HS angående FB-R 
 
 
§	95	 MÖTETS	AVSLUTANDE 
 Ordförande tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
	

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

 Ordförande  Justerare  Sekreterare 


