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Protokoll	styrelsemöte	28‐29	augusti	2021,	Scandic	Infra	City,	Upplands	Väsby	
	
Beslutande:	
Anita Ohlson 
Lena Ohlsson 
Malin Danielsson 
Gun Eriksson 
Tezzy Vaerlien 
Janne Ytterbom 
Kristina Nieminen 
 
Suppleanter: 
Marie-Louise Scanlan 
Sara Berglund 
	
	
	
§	79	 MÖTETS	ÖPPNANDE	
	 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
	
§	80	 VAL	AV	JUSTERARE		
	 Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Kristina Nieminen. 
 
	
§	81	 GODKÄNNANDE	AV	DAGORDNING	
	 Föreliggande dagordning godkändes med anmälda tillägg. 
 
	
§	82	 GODKÄNNANDE	AV	FÖREGÅENDE	PROTOKOLL	
	 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
	
§	83	 ORDFÖRANDE	
	 Kallelse	till	bouppteckning 

En kallelse till bouppteckning har inkommit. Två privatpersoner har testamenterat en del 
av sin kvarlåtenskap att tillfalla Goldenklubben ”att	användas	till	avels‐	och	hälsoarbete	
för	att	få	friskare	hundar” vid bådas frånfälle. Styrelsen vill framföra sitt allra varmaste 
tack till testamentsgivarna. 

 
Klubbens	utmärkelser 
Diskussion kring klubbens utmärkelser 2021 och möjligheten att dela ut dem under 
pandemin.  
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Beslut: 
Styrelsen beslutade att utmärkelserna ”Goldentrofé tik”, ”Goldentrofé hane” och 
”Uppfödartrofén” inte kommer att delas ut för 2021 med anledning av pandemin. 
 
SSRK	funktionärsträff 
SSRK genomför en funktionärsträff 20-21 november i Upplands Väsby. 
 
Beslut: 
Anita representerar styrelsen på mötet gällande medlemskap i SSRK-organisationen. Vi 
inväntar besked om övriga programpunkter och beslutar därefter vilka som ska delta. 
 

	 	
§	84	 EKONOMI	 	

Ekonomin är fortsatt mycket god. Extra bidrag har betalats ut under året till sektionerna 
för att kompensera för att många aktiviteter behövt ställas in. 
 

	
§	85	 RAS/AVEL	
	 Avstämning	Raskonferens	2021 

Styrelsen diskuterar programmet och gör en del justeringar. Just nu 31 anmälningar. Då 
information om sista anmälningsdag inte varit tydlig förlänger vi anmälningstiden till 10 
september.  
 
Beslut:	
Tezzy skickar ut en påminnelse till uppfödare på uppfödarlistan. 
Avstämningsmöte via Zoom den 21 september klockan 19.00. 
 

	 Krav	för	uppfödarlänk	på	hemsidan 
En medlem har kontaktat oss och delgett oss sina synpunkter om de krav vi ställer på 
uppfödare som har sin länk på klubbens hemsida. Medlemmen föreslår att endast 
uppfödare vars varje kull är i enlighet med avelsrekommendationerna ska få ha sin länk 
på hemsidan. Styrelsen diskuterar frågan och kommer fram till att det inte finns resurser 
för oss att löpande bevaka huruvida varje enskild parning uppfyller klubbens 
avelsrekommendationer. 
 
Beslut:	
Att inte	göra några förändringar i villkoren för uppfödarlänkar. 

 	  
	 Brev	till	nya	uppfödare 

Tezzy har skickat ut brev till personer med nya kennelnamn och nya uppfödare med 
kullar födda de senaste 18 månaderna. Brevet innehöll information om klubben och vad 
vi kan erbjuda uppfödare och valpköpare. Brevet innehöll även inbjudan till 
raskonferensen. 
 
Valphänvisningsreglerna 
Styrelsen diskuterar den tillfälliga lättnaden gällande meriteringskraven på utställning 
som vi tidigare beslutat om med anledning av pandemin.  
 
Beslut:	
Den tillfälliga regeln avseende lättnad gällande meriteringskraven för utställning i 
valphänvisningen tas bort från och med 1 januari 2022. 
 

	 	 	 	 	 	
§	86	 FUNKTION		

Rapport	
119 hundar är beskrivna i år, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.  
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Utbildningsläget	FB‐R 
Brist på utbildade kastare, testledare och beskrivare har tidigare diskuterats, önskemålet 
om fler funktionärer kvarstår för att fler beskrivningstillfällen ska kunna erbjudas i hela 
landet. Vi har haft uppfödare som arrangerat kullbeskrivningar som har kombinerats med 
funktionärsutbildning. 
 
Lena efterlyser också en lista över utbildade kastare. 
	
Beslut:	
Anita tillskriver SKK FK med en fråga om vilka krav som kan ställas på stambokförd 
verksamhet i organisationen. 
Lena kontaktar SSRK för att be om lista över utbildade kastare. 
 
FB‐R‐lotteriet 
För att uppmuntra uppfödare som arrangerar FB-R för sina valpköpare anordnades ett 
lotteri 1/7 2020 – 30/6 2021. Vinnare av lotteriet blev Ingela Påsse van Reis, kennel 
Fragrances. Ett reportage om vinnaren kommer i nästa nummer av Golden Nytt. 
 
Beslut: 
Styrelsen beslutar att lotteriet ska fortsätta för att öka antalet genomförda FB-R. Ny 
period för kvalificering till lotteriet blir 1/7 2021 – 30/6 2022. 
 
	

§	87	 MENTALITET	
Lena rapporterade att 54 MH och 102 BPH har genomförts under året. 
 
	

§	88	 HÄLSA	
Dödsfallsrapporteringen	
Elva nya individer har rapporterats.	Den inkomna informationen visar att en stor andel av 
de inrapporterade hundarna avlivas p.g.a. cancer, 45 procent av de inrapporterade är 
under 10 år. 
 
Inkomna hälsoblanketter visar också på en stor andel cancer. Dock är det svårt att dra 
slutsatser för hela populationen baserat på detta lilla urval. Statistik från 
försäkringsbolagen har inte gått att få. Den senaste Breed Profile från Agria är från 2016. 
 
Beslut:	
Att intensifiera arbetet med hälsofrågor avseende några utvalda diagnoser. Malin 
tillfrågar två personer externt om dessa vill bistå styrelsen med detta arbete. 
 
	Status	PYO‐forskning 
Ingen mer information har framkommit gällande PYO-forskningen. 
 
Information	om	ögondiagnoser	på	hemsidan	
Diskussion kring avelsrekommendationerna gällande olika ögondiagnoser. 
 
Beslut:	
Malin och Tezzy ser över den information som finns på hemsidan och uppdaterar vid 
behov. 
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§	89	 JAKT	
	 Utvärdering	KM	2021 

98 hundar anmäldes till KM i Orsa Grönklitt, 87 kom till start. Arrangemanget har fått 
mycket lovord av deltagarna.  

 
	 KM	2022 

Janne föreslår att den befintliga kommittén tillfrågas om att arrangera KM 2022. Gun 
erbjuder sig att sköta ekonomin. 

  
 Beslut: 

KM kommer att genomföras 16-17 juli 2022 i Orsa Grönklitt. Befintlig kommitté tillfrågas 
om att sköta arrangemanget. Gun ansvarar för ekonomin. 
 

   
§	90	 EXTERIÖR	

Club	Show	2021 
82 anmälningar har inkommit hittills till Club Show 2021. Kommissarie: Göran Olofsson. 
Bestyrelse: Helen Järnevi, Monica Westberg och Kristina Nieminen. 
 
Beslut:	
Kristina deltar på Club Show som styrelsens representant. 
 
Club	Show	2022	
Anordnas 6 augusti 2022 i Medelpad. 
 
Club	Show	2023	
Ansökan om Club Show i Skaraborg 2023 har ännu inte godkänts av SKK.  
 
Club	Show	2024	
Två sektioner har inkommit med ansökningar om att få arrangera Club Show 2024. 
Styrelsen diskuterar de olika ansökningarna.  
 
Beslut: 
Ångermanland utses att arrangera Club Show 2024. Kristina meddelar beslutet och tillser 
att ansökan skickas till SSRK inom föreskriven tid. 
	
Open	Show	ansökningar	2022 
Ansökningar med domarönskemål från sektionerna om att anordna Open Show 2022 
gicks igenom. 
 
Två sektioner har ansökt om att få bjuda in utländska domare som inte finns med på vår 
ordinarie domarlista. Frågan angående utländska domare på Open Show diskuterades. 
 
Styrelsen diskuterar också vilka domare som ska bjudas in att döma Goldenspecialen 
2022. 
 
Beslut:	
Vi godkänner de två aktuella ansökningarna och tar upp frågan om utländska domare på 
Open Show för diskussion under sektionsdagarna 2022. Vi bör ha ett väl förankrat 
principbeslut gällande detta för kommande år. 
 
Kristina bjuder in föreslagna Open Showdomare till Goldenspecialen 2022. 
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SLU	forskning	angående	övervikt 
En uppmärksammad artikel gällande undersökning av förekomst av övervikt hos hundar 
som deltar på utställning diskuterades. I studien ingår endast 23 golden retrievrar från en 
enstaka utställning, ett mycket begränsat urval vilket påverkar möjligheten att dra 
slutsatser av resultatet. Synpunkter har framförts om att en vetenskaplig artikel med ett 
så litet underlag kanske inte ska publiceras, då SLU av de flesta uppfattas som en källa 
med hög trovärdighet. 
 
Beslut:	
Kristina kontaktar SLU och framför de synpunkter som kommit upp under diskussionen. 
	
Domaranvisningar	Open	Show 
Genomgång av domaranvisningarna för Open Show. Anvisningarna bör uppdateras i 
texten som gäller BIS-valp. 
 
Beslut: 
Kristina uppdaterar anvisningarna och skickar ut det uppdaterade dokumentet till våra 
Open Showdomare. 
 
	 	 	 	

§	91	 GOLDENSPECIALEN	
	 Utvärdering	GS	2021 

Många positiva omdömen om Gammelkroppa som plats för Goldenspecialen har kommit 
från deltagare. Kommittén har haft ett utvärderingsmöte, vilket medförde ett antal 
noteringar till framtida evenemang. 
 
Gun redogjorde för ekonomin och en likviditetsbrist på cirka 20 000 kronor har uppstått. 
Styrelsen anser att Goldenspecialen bör redovisa ett nollresultat och diskuterade 
huruvida anmälningsavgifterna behöver höjas. 
 
Beslut: 
Styrelsen täcker likviditetsbristen för årets Goldenspecial.  
Anmälningsavgiften höjs från 2022 till 275 kr för enskild start och 400 kr för DP. 
 
Ändringar	i	manualen 
De synpunkter och noteringar som framkommit från deltagare och funktionärer gicks 
igenom. 
 
Beslut:	
Goldenspecialens utställning kommer framöver att genomförs med endast tre valpklasser. 

  
	 GS‐kommittén 
 Samma personer belastas varje år och fler personer måste komma in i kommittén.  
 

Beslut:	
Lena tillfrågar nuvarande kommitté gällande fortsatt arbete inför nästa år och söker efter 
tänkbara personer som kan ingå i kommittén framöver. 

  
 Goldenspecialen	2022 

Då alla är nöjda med Gammelkroppa föreslås att vi arrangerar på samma plats 2022. 
 

 Beslut:	
 Goldenspecialen 2022 kommer att hållas 12-14 augusti 2022 på Gammelkroppa, Filipstad. 

 Janne bokar provledare och domare. Kristina bokar Gammelkroppa, ställplatser och rum 
samt utställningsdomare. 
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 Förslag	om	lagtävling	på	GS	

Vi har fått in ett förslag från en medlem om att även ha en lagtävling (WT) på 
Goldenspecialen. Förslaget är intressant, men behöver utvecklas då det även innebär mer 
arbete och det måste också fungera tidsmässigt. 
 
Beslut:	
Att ta upp frågan på sektionsdagarna 2022. 
Anita kontaktar förslagsställaren och meddelar beslutet. 

  
	 Goldenspecialen	i	framtiden 

Styrelsen diskuterar de tankar som funnits om hur vi ska utveckla Goldenspecialen. Vi bör 
ha en målsättning om att en större andel av deltagarna ska starta på både WT och 
utställning. 
 
Beslut:	
Att ta upp frågan på sektionsdagarna 2022. 
 

 	 
§	92	 INFORMATION	/	PR	
	 Goldenfilmen 

Filmerna börjar ta slut och om de ska göras en ny beställning bör speakertexten 
uppdateras. DVD-formatet är inte relevant i samma utsträckning, då många nya datorer 
saknar DVD-spelare. Att beställa filmen på USB-minnen innebär en mycket stor 
kostnadsökning. 
Styrelsen diskuterar även förslaget om att filmen ska finnas tillgänglig på Internet. 

  
 Beslut:	
 Ställning tas på styrelsemötet i november om beställning av nya filmer ska ske. 
 
	 Medlemslistor	till	sektionerna 

SKK Medlemsservice erbjuder automatiska utskick av aktuella medlemslistor till 
sektionerna. En utmärkt service till våra sektioner. 
 
Beslut: 
Anita beställer automatiskt utskick med medlemslistor till sektionerna från SKK med 
början den 1 oktober 2021. 

  
	 Anslagstavlan	Golden	Nytt 
 Notiser till anslagstavlan i Golden Nytt gicks igenom. 
	  
	 	
§	93	 UTBILDNING	
	 Goldenlägret	2022  
 Lena har diskuterat nästa års Goldenläger med arbetsgruppen. 
 
	 Beslut:	
 Goldenlägret 2022 genomförs 6-10 juli 2022 på Herrfallet. 
 
	 Förfrågan	ang.	certifieringsutbildning	inom	SSRK 
 SSRK önskar information om efterfrågan på instruktörsutbildningar från vårt håll. 
 

Beslut: 
Anita besvarar FUK utifrån förda diskussioner. 
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Exteriörkurser	
Styrelsen diskuterar problemen med att genomföra Exteriörkurs steg II och III under 
pandemin. Konsekvensen av detta är att vi inte får in nya medlemmar som kan utbilda sig 
vidare till Open Showdomare. 
 

	 Beslut:	
Vi jobbar vidare med att kunna arrangera dessa utbildningar med förhoppning om att 
förutsättningarna ska förändras inom en snar framtid. 
 

	
§	94	 SEKTIONERNA	
	 Sektionsdagar	2022 

Planering för sektionsdagar 25-27 mars 2022 fortsätter med förhoppningen om att de kan 
genomföras som en fysisk träff. Styrelsen diskuterar förslag på intressanta föreläsningar 
både på lördagen, samt på söndagen av en föreläsning som ska vara öppen för samtliga 
medlemmar. 
 
Beslut:	
Kristina tillfrågar föreslagna föreläsare. 

 
	 Poängkampen		2021 

Pandemin har fortsatt påverkat sektionernas möjlighet till att anordna aktiviteter under 
året.  

  
 Beslut: 

På grund av de olika förutsättningarna beslutas att prispengarna för 2021 fördelas med 
1 000 kr vardera till samtliga sektioner. Utbetalningen sker i december 2021. 
 

	
§	95	 GOLDENFULLMÄKTIGE	

Beslut:	
Anita bjuder in en representant för valberedningen till novembermötet. 
	

	
§	96	 BEVAKNINGSLISTAN	

Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades. 
 
	

§	97	 INKOMMANDE	SKRIVELSER	
           210517 SSRK / SKK – SKK:s åtgärder mot covid-19 
 210520 SSRK / SKK – Klubbverksamhet sommaren 2021 
 210521 SSRK – Remiss viltspårdomare 
 210525 SSRK / SKK – Upprop mot hundsmuggling 
 210529 SSRK / GRK Västerbotten – Skrivelse angående SSRK:s protokoll  
 210604 SSRK / SBK – Info om anslutning till Stripe via SBK Tävling 
 210604 SSRK – Info om Ungdoms-SM 
 210613 Skrivelse från medlem gällande SLU:s forskning om övervikt 
 210615 SSRK / SKK – Uppdaterade anvisningar för exteriörbedömningar 
 210617 SSRK / SKK – Upprop mot hundsmuggling 
 210618 SSRK – Protokoll från SSRK:s fullmäktigemöte 
 210618 SSRK – Protokoll från SSRK HS 
 210618 SSRK – Domarauktorisationer 
 210618 SSRK – Utställningsprogram 2022 
 210618 SSRK – Protokollsutdrag SSRK HS ang. provledarutbildning 
 



Sign …………. ………… Sida 8 av 8 
 

 

 
 210618 SSRK – Kommittéprotokoll  
 210618 SSRK / SKK – Info om ledsagare på arrangemang 
 210623 SSRK / SKK – Nyhetsbrev 
 210624 SSRK – Protokoll från SSRK HS 
 210629 SSRK / SKK – Klubbverksamhet sommaren 2021 
 210702 SSRK / SKK – Nytt utställningsadministrativt system 
 210702 SSRK – Uppdaterade anvisningar för exteriörbedömningar 
 210706 Testamente med framtida gåva till GRK 
 210716 SSRK / SKK – Disciplinnämndens beslut 29, 31, 32, 33, 35 och 36 
 210811 SSRK / SKK – Utbildning föreningskunskap 
 210813 SSRK – Domarauktorisationer 
 210813  SSRK – Avelskonferens hösten 2021 
 210813 SSRK – Protokoll från SSRK HS 
 210813 SSRK – Kommittéprotokoll 
 210820 SSRK – Förfrågan ang. certifieringsutbildning inom SSRK 
 
 
§	98	 UTGÅENDE	SKRIVELSER	 	

210623 Brev till nya uppfödare 
 210807 Skrivelse till SSRK gällande ”Ett medlemskap” 
 
 
§	99	 MÖTETS	AVSLUTANDE	
	 Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för en givande helg. 
 
 
 
	

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

 Ordförande  Justerare  Sekreterare 
 
 


