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Protokoll	styrelsemöte	1	juni	2021,	digitalt	via	Zoom	
	
Beslutande:	
Anita Ohlson 
Lena Ohlsson 
Malin Danielsson 
Gun Eriksson 
Tezzy Vaerlien 
Janne Ytterbom 
Kristina Nieminen 
 
Suppleanter: 
Marie-Louise Scanlan 
Sara Berglund 
	
	
§	58	 MÖTETS	ÖPPNANDE	
	 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
	
	
§	59	 VAL	AV	JUSTERARE		
	 Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Lena Ohlsson. 
	
	
§	60	 GODKÄNNANDE	AV	DAGORDNING	
	 Föreliggande dagordning godkändes med anmälda tillägg. 
	
	
§	61	 GODKÄNNANDE	AV	FÖREGÅENDE	PROTOKOLL	
	 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
	
	
§	62	 ORDFÖRANDE	
	 Inget nytt att rapportera. 
	
	 	
§	63	 EKONOMI	 	

Ekonomi är fortsatt mycket god, ordinarie sektionsbidragen är kvar att utbetala,  
20 kr/medlem. Gun kommer att utbetala sektionsbidraget denna vecka. 

	
	
§	64	 RAS/AVEL	
	 Inget nytt att rapportera. 
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§	65	 FUNKTION		
FB‐R 
Flera funktionsbeskrivningar är planerade framöver, främst i de norra och södra delarna, 
inte lika många i mellersta Sverige. Fram till idag är 27 golden funktionsbeskrivna 2021. 
	

	
§	66	 MENTALITET	

Fram till idag är 60 golden BPH-beskrivna och 31 mentalbeskrivna 2021. 
	
	

§	67	 HÄLSA	
Inget nytt att rapportera. 
	

	
§	68	 JAKT	
	 Klubbmästerskapet	

Janne rapporterar från Zoom-möte med KM-kommittén. Ett preliminärt provupplägg är 
fastställt. Janne kommer att delta på nästa kommittémöte den 29 juni. Man förväntar sig 
ett högt deltagarantal. Anita har kontakt med kommissarie Ingrid Andrén gällande 
sponsorpriser. 

 
	 Enkätfrågor	till	jaktprovsdomare	inför	raskonferensen	

Janne och Anita redovisade förslaget till enkätfrågor till jaktprovsdomare inför höstens 
raskonferens. Mail med länk till enkäten skickas ut snarast. Kristina skapar enkäten i 
Google Formulär. 
 

	
§	69	 EXTERIÖR	

Guldhundar 
En fråga har inkommit från medlem om möjlighet att byta sitt pris från en tidigare Open 
Show mot en guldhund och betala eventuell mellanskillnad. 
 
Beslut:	
Styrelsen beslutade att det inte är möjligt att byta ut priser som vunnits på Open Show. 
 
	 	 	 	

§	70	 GOLDENSPECIALEN	
	 Goldenspecialen	2021	

De lättade restriktionerna öppnar upp möjligheten att genomföra Goldenspecialen 2021 
som planerat.  
	
Beslut: 
Att genomföra Goldenspecialen 2021 under förutsättning att regeringen fattar beslut 
enligt den plan som finns för öppning av samhället. Lena kallar till möte med kommittén 
för Goldenspecialen. Anmälan öppnar 24 juni 2021 i avvaktan på formellt regeringsbeslut. 
 

	 		
§	71	 INFORMATION	/	PR	
	 Vaser	till	centrala	arrangemang	
	 	
	 Beslut:	

Styrelsen beslutar att beställa graverade vaser till vinnare på Klubbmästerskapet, 
Goldenspecialen och Club Show. Anita gör beställningen med leverans till personer enligt 
förslag. 
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	 SSRK:s	fullmäktige 
Styrelsen diskuterar kring frågorna som togs upp på SSRK:s digitala fullmäktigemöte den 
29 maj.  
 

	 	
§	72	 UTBILDNING	

Inget nytt att rapportera. 
	

	 		
§	73	 SEKTIONERNA	

Inget nytt att rapportera. 
	

	
§	74	 GOLDENFULLMÄKTIGE	

Inget nytt att rapportera. 
	

	
§	75	 BEVAKNINGSLISTAN	
	 Uppdatering av bevakningslistan görs på kommande styrelsemöte i augusti. 
 
	
§	76	 INKOMMANDE	SKRIVELSER	
      Inga inkommande skrivelser. 
 
 
§	77	 UTGÅENDE	SKRIVELSER	 	
 Inga utgående skrivelser. 
 
 
§	78	 MÖTETS	AVSLUTANDE	
	 Anita avslutar mötet och tackar samtliga för kvällens möte. 
 
 
 
	

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

 Ordförande  Justerare  Sekreterare 
 


