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Protokoll	styrelsemöte	23‐25	april	2021,	Scandic	Infra	City,	Upplands	Väsby	
	
Beslutande:	
Anita Ohlson  
Lena Ohlsson  
Malin Danielsson  
Gun Eriksson  
Marie-Louise Scanlan 
Tezzy Vaerlien  
Janne Ytterbom 
Kristina Nieminen (via Zoom)	
	
Suppleanter:	
Marie-Louise Scanlan  
 
Anmält	förhinder: 
Sara Berglund 
	
	
§	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	
	 Samarbetsavtal	Agria 

Anita och Gun har haft telefonmöte med Agria om en eventuell förlängning av 
samarbetsavtalet. Styrelsen går igenom nuvarande avtal. Handlingsplanen för 2021 är 
också fastställd. 
Agrias hundpromenad är flyttad till hösten och Agria ser gärna att sektionerna engagerar 
sig lokalt med information om klubben och rasen under evenemanget. 
 
Beslut:	
Anita återkopplar till Agria angående styrelsens synpunkter på framtida avtal. 
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Vi bevakar utvecklingen av pandemin och om hundpromenaden kan genomföras i höst 
informerar vi sektionerna om möjligheten att delta. 
 
Kriterier	för	hedersmedlem 
Klubben har inga fastställda kriterier för att föreslå hedersmedlemskap. Styrelsen 
diskuterar frågan och kommer fram till att det vore bra att ha tydliga kriterier som 
vägledning i framtiden 
 
Beslut:	
Styrelsen beslutar följande kriterier för att föreslå ny hedersmedlem till fullmäktige: 
 
”Hedersmedlemskap	i	GRK	kan	tilldelas	person	som	genom	långvarigt	arbete	bidragit	till	
klubbens	verksamhet	på	central	eller	lokal	nivå.	Med	engagemang	inspirerat	klubbens	
medlemmar	och	genom	kreativitet	och	visioner	aktivt	bidragit	till	utveckling	av	klubbens	
verksamhet	och	rasens	utveckling.”	
 
SSRK:s	fullmäktigemöte 
Fullt antal delegater är nu klart. Våra delegater blir: Anita Ohlson, Gun Eriksson, Marie-
Louise Scanlan, Janne Ytterbom, Lena Ohlsson, Tezzy Vaerlien och Eva Arnell Ek. 
Suppleanter: Malin Danielsson, Sara Berglund och Kerstin Persson. 
 
SSRK:s	funktionärsträff 
Datum för SSRK:s funktionärsträff är fastställt till 20-21 november 2021. Vi avvaktar med 
att utse deltagare till dess att vi har kännedom om programinnehållet. 
 
Jubileum	2023 
Ytterligare ett förslag har inkommit från en medlem gällande utställning. Styrelsen 
diskuterade förslag. En målsättning för jubileumsåret 2023 är att alla evenemang ska 
genomsyras av firande av jubileet. 
Styrelsen diskuterade också den idé som finns gällande en jubileumstidskrift.  
 
Beslut:	
Att tillsätta en kommitté som jobbar med innehållet i jubileumstidskriften. Anita tillfrågar 
föreslagna personer att ingå i denna kommitté. 
Att ta fram en speciell jubileumslogga och även förslag på en eller ett par profilprodukter, 
som ska kunna användas som gåvor och priser under jubileumsåret. 
 

	
§	21	 EKONOMI	 	
 Gun redovisade det ekonomiska resultatet, vilket är fortsatt gott.  
 
  
§	22	 RAS/AVEL	
	 RAS‐konferensen	2021 

Vi hoppas fortfarande att kunna genomföra konferensen på traditionellt sätt. En stor lokal 
är bokad, som ska möjliggöra fysisk distansering. Att hålla konferensen digitalt via Zoom 
är ett möjligt alternativ. Styrelsen diskuterar innehållet och planeringen av inbjudan, 
föreläsare samt program fortsätter. Ambitionen är fortsatt att ha en så låg deltagaravgift 
som möjligt för att uppmuntra fler att delta i konferensen. Annons kommer i nästa 
nummer av Golden Nytt. 
 
Beslut:	
Att fastställa deltagaravgiften till 850 kr per person. Priset inkluderar en natt i delat 
dubbelrum och samtliga måltider. 
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Hanhundsanvändning	
Styrelsen diskuterade det faktum att det är en diskrepans gällande rekommendationer 
om hanhundsanvändning i RAS jämfört med avelsrekommendationerna.  
 
Beslut:	
Vi tar fram mer bakgrundsfakta kring detta och tar upp frågan för beslut på kommande 
styrelsemöte. 
 
SKK:s	avelskonferens	
Malin rapporterade från SKK:s avelskonferens som genomfördes via Zoom. 
Sammanställning med information från konferensen kommer från SKK och skickas ut till 
övriga så snart Malin får det. 
 

	 	 	
§	23	 FUNKTION		

FB‐R	spindeldiagram 
Lena informerar om att information om att det går att beställa spindeldiagram nu finns på 
hemsidan. Efter provperiodens slut kommer en utvärdering att göras. 
 

	
§	24	 MENTALITET	

	Lena informerar om att det under 2021 fram till nu genomförts 10 MH och 18 BPH.  
 
	

§	25	 HÄLSA	
Renal	dysplasi	
En fråga har inkommit från en medlem gällande avelsrekommendationer för hundar som 
lämnat avkomma med renal dysplasi (RD). Fem hundar med konstaterad RD finns nu 
registrerade i Avelsdata. 
 
Beslut:	
Tezzy kontaktar SKK för ett klargörande kring detta och rapporterar på nästa möte. 
 
Utvärdering	avelsindex	
Malin har inte ännu, trots påstötningar, fått tillgång till det material som behövs för vår 
utvärdering. Det är av största vikt att vi snarast får materialet, så att tid finns att 
sammanställa det i tid till raskonferensen. Malin gör ett nytt försök att få tillgång till  
materialet. 
 
Cancerforskningen	
Ett par medlemmar har hört av sig angående blanketter och medgivaravtal som används 
för att skicka blod- och vävnadsprover till cancerforskningsprojektet. 
 
Beslut: 
Anita undersöker om vi kan länka till blanketterna på vår hemsida för att underlätta för 
medlemmar som vill bidra till projektet. 
 
 

§	26	 JAKT	
	 Nordiskt	Mästerskap 
 NM 2021 är inställt. Norge har fått förfrågan om att anordna NM 2022.  
 
	 Klubbmästerskapet 

Planeringen går bra och arbetsgruppen fungerar väl. Provet öppnar för anmälan i början 
av maj. KM anordnas 17-18 juli 2021. Eftersom provet är obegränsat måste även fredag 
16 juli vara reservdag vid stort antal anmälda.   
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	 Retrieverjaktkommittén 

Janne har deltagit på ett Teams-möte med SSRK:s retrieverjaktkommitté. 
Minnesanteckningar från mötet är utskickat till samtliga.  
 

	
§	27	 EXTERIÖR	

Exteriörbedömningar	–	rapport 
Två exteriörbedömningar är genomförda i GRK:s regi och ytterligare en genomförs denna 
helg. Initiativet har varit mycket uppskattat. 
	
Club	Show	2021 
Planeneringen går bra, men osäkerheten kring smittläget och eventuella restriktioner 
kvarstår. Ett beslut om domarbyte på grund av eventuella reserestriktioner måste tas 
senast 30 juni.  
	
Open	Show	2021	 
Av 21 planerade Open Shower har redan tio tvingats ställa in. Påminnelse till sektionerna 
om att det under rådande omständigheter är tillåtet att ansöka om att anordna Open 
Shower med kortare varsel än vanligt. 
	
Novice	Open	Show 
En sektion vill anordna Open Show endast för nybörjare. Styrelsen diskuterar förslaget 
och kommer fram till att det inte vore i enlighet med konceptet och målsättningen för 
Open Show att bara en viss kategori medlemmar har möjlighet att anmäla sig. Styrelsen 
rekommenderar att man i stället ordnar en inofficiell utställning utifrån SKK:s 
anvisningar för den typen av arrangemang.  
	
Officiella	utställningar	2022 
En sektion har lämnat in önskemål om att få arrangera två Club Shower 2022 utöver den 
som redan är godkänd. Styrelsen diskuterar frågan. Det finns givetvis en uppdämd 
efterfrågan på officiella utställningar efter pandemin, men styrelsen anser ändå att 
utbudet från SKK och SSRK är tillräckligt. 
 
Beslut: 
Club Show är ett unikt arrangemang som hålls en gång om året och arrangör för 
arrangemanget 2022 är redan beslutad. Klubben kommer inte att ansöka om mer än en 
Club Show per år. 
	
Rosetter		
Kristina redovisar offert för beställning av rosetter till utställningar och jaktprov. 
Styrelsens ambition är att även i fortsättningen hålla priset så lågt som möjligt till 
sektionerna. Dock krävs en prishöjning eftersom volymerna är lägre, då de flesta 
sektioner har kvar tidigare beställda rosetter. 
 
Beslut:	
Att justera prislistan till sektionerna utifrån Kristinas förslag. 
 
Guldhundar	
Beställning av guldhundar är gjord. De kommer att förvaras hos Maria Sjöberg, som sedan 
administrerar beställningar från sektionerna. 
 
Högsta	avgift	för	Open	Show	
Frågan om högsta anmälningsavgift till Open Show diskuterades på Goldenfullmäktige. På 
delegaternas uppdrag har Kristina skickat en förfrågan till sektionerna om deras åsikt i 
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frågan. Tio svar har inkommit. Det finns sektioner med höga kostnader och låga 
anmälningssiffror, som har svårt att få ihop ekonomin för sin Open Show.  
 
Beslut: 
Styrelsen beslutar att högsta anmälningsavgift för Open Show höjs till 250 kronor från 1 
juli 2021 och betonar samtidigt att avgiften är frivillig för sektionen att besluta om, det är 
bara taket som höjs. 
 
	 	 	 	

§	28	 GOLDENSPECIALEN	
Det är ännu oklart vilka smittskyddsrestriktioner som kommer att gälla i augusti. 
Styrelsen diskuterar vilka alternativ som finns för genomförandet. 
 
Beslut:	
Beslut om att genomföra Goldenspecialen alternativt ställa in den tas den 31 maj 2021. 
	

	 		
§	29	 INFORMATION	/	PR	
	 Valppriser 

Både SKK och GRK får många frågor från valpspekulanter gällande vad som är ett normalt 
pris på en goldenvalp. Det är en svår fråga för oss att besvara, då vi som klubb inte har 
direkt insyn i detta. Det finns exempel på orimliga priser som tycks ha drivits upp av 
pandemin och vi vill som klubb representera våra etablerade uppfödares uppfattning i 
frågan. 

 
 Beslut:	

Att göra en enkel enkät till uppfödare på vår mailinglista för att få en uppfattning om 
prisutvecklingen de senaste åren. Kristina ordnar ett formulär via Google-forms och Anita 
skickar ut enkäten.  

  
	 Goldenfilmen 

De framtagna Goldenfilmerna på DVD kommer räcka året ut. Diskussion kring om fler ska 
tryckas upp och i så fall i vilken form. DVD-formatet är kanske inte längre gångbart, då 
många datorer numera saknar DVD-läsare. 
 
Beslut:	
Styrelsen ser gemensamt filmen på kommande möte och tar beslut i frågan samt om 
eventuell redigering av innehållet är nödvändigt. 

 
	 Inköp	avtackningsgåvor 

De gåvor som tidigare inköpts som avtackningsgåvor är slut. 
 
Beslut:	
Vi tar fram nytt förslag på avtackningsgåva. Janne kontaktar föreslaget inköpsställe med 
en förfrågan. 
 

	 Profilkläder 
Medlemmar hör ibland av sig med önskemål om att kunna beställa profilkläder. Då 
klubben inte har möjlighet att hålla lager för den typen av varor, föreslår Kristina ett 
samarbete med Prima4you.se där man kan skapa en egen shop på företagets plattform, 
där medlemmarna kan beställa ett urval av profilkläder direkt hos företaget.  
 
Beslut: 
Styrelsen beslutar att starta ett samarbete enligt förslaget. Kristina förser Prima4you med 
klubbens logga i önskat format. 
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Nya	uppfödare	
Tezzy föreslår att vi skriver ett standardbrev att skickas till personer som registrerat nytt 
kennelnamn och har för avsikt att föda upp golden retriever. 
 
Beslut:	
Enligt förslaget. Tezzy och Anita formulerar ett brev. 

 
	 Anslagstavlan	Golden	Nytt 
 Notiser till Anslagstavlan i Golden Nytt gicks igenom. 
 
	 		
§	30	 UTBILDNING	
	 Webbinarium	för	medlemmar	

	Lena har tagit fram förslag till två webbinarium med Patric Ragnarson i två olika ämnen 
där intresserade medlemmar kan delta.   

 
 Beslut: 

Kristina bokar datum för webbinarium enligt förslaget. Inbjudan sker via hemsidan och 
Facebook. 

 	
	 Goldenlägret 

Planeringen för årets läger fortsätter, även om det i dagsläget är oklart vilka 
smittskyddsrestriktioner som kommer att gälla. Lägret förutsätter att deltagare från olika 
regioner bor tillsammans. Utomhusaktiviteterna är ett mindre bekymmer. Dagens 
restriktioner är beslutade fram till 17 maj 2021. 

 
 Beslut: 

Beslut om genomförande av årets Goldenläger tas snarast efter den 17 maj 2021. 
Marie-Louise kallar till styrelsemöte via Zoom 18 maj 2021. 
 

	 		
§	31	 SEKTIONERNA	
	 De som haft kontakt med någon sektion rapporterar om detta. 
  
	
§	32	 GOLDENFULLMÄKTIGE	
	 Protokollet har ännu inte kommit till Marie-Louise. 
 
	
§	33	 BEVAKNINGSLISTAN	

Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades. 
 

	
§	34	 INKOMMANDE	SKRIVELSER	

210319 SSRK – Inbjudan till SSRK:s fullmäktige 
210319 SSRK – Remiss ansökan till viltspårdomare 
210319 SSRK/SKK – Information om SKK:s avelskonferens 
210326 SSRK/SKK – Disciplinnämndens beslut 4,5,7,8,9 / 2021 
210330 SSRK – Information till avelsansvariga 
210409 SSRK – Information om testmöte inför SSRK:s fullmäktige 
210409 SSRK – Remiss ansökan till viltspårdomare 
210409 SSRK – Remiss ansökan till viltspårdomare 
210409 SSRK – Korrektur rasbroschyr 
210416 SSRK – Information om SSRK:s fullmäktige 
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§	35	 UTGÅENDE	SKRIVELSER	 	
210322 Skrivelse till SSRK HS angående FB-R-folder. 

 
 
§	36	 MÖTETS	AVSLUTANDE	
	 Anita tackar alla för en givande helg och avslutar mötet. 
 
 
 
	

…………………………….….. …………………………….….. …………………………….….. 
Anita Ohlson  Malin Danielsson Marie-Louise Scanlan 

 Ordförande  Justerare  Sekreterare 
 


