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Protokoll fört vid styrelsemöte 21 mars 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby 
 
Beslutande: 
Owe Rindstrand 
Anita Ohlson 
Annika Andersson 
Janet Johansson 
Ingrid Grundström 
Sigvard Eriksson 
Lena Ohlsson 
 
Suppleant 
Cathrine Möller 
 
Anmält frånvaro: 
Eva Arnell Ek 
 
Adjungerad 
Annika Sahl Kadar, sekr 
 
 
§ 103 MÖTETS ÖPPNANDE 
 Owe hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
 
§ 104 VAL AV JUSTERARE 
 Att jämte ordförande justera protokollet valdes Annika Andersson. 
 
 
§ 105 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
 Föreliggande dagordning godkändes. 
 
 
§ 106 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 Föregående protokoll godkändes. 
 
 
§ 107 ORDFÖRANDE 
 Rapport 

Sverker Haraldsson kommer imorgon till sektionsdagarna för att informera om läget 
med FB-R. Styrelsen kommer dessutom att ha en diskussion med honom med anledning 
av det brev som kommit angående GRK:s time-out, samt att vi fortfarande saknar svar 
på det brev vi skickat till SSRK HS om anledningen till vår time-out. 
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§ 108 EKONOMI 
 Rapport 

Kassören redovisar det ekonomiska läget. Klubbens likviditet är god. Ekonomin följer 
budget. 
 
Beslut: Att godkänna den ekonomiska rapporten. 
 

  
§ 109 RAS/AVEL 
 Rapport 

Vi har blivit inbjudna till tre avelskonferenser i april, både från SSRK och från SKK. SKK 
har en avelskonferens för alla raser, vilken Annika A och Janet kommer att vara med på, 
och Owe kommer att delta på SSRK:s.  
 
Beslut: Att avstå från deltagande i SKK:s avelskonferens för jakthundsraserna. 
 

 
§ 110 MENTALITET/FUNKTION 
 Rapport 

 Det har blivit ett nytt anmälningsförfarande när man skall anmäla till MH. Det skall göras 
via SBK tävling. Information kommer att finnas på vår hemsida. Vi får hitta rutiner för hur 
betalningen skall gå till för sektionerna. 
 

 
§ 111 HÄLSA 
 Rapport 
 Det har kommit en förfrågan om klubben har för avsikt att ge möjlighet att ögonlysa 

äldre hundar på sommarens olika arrangemang. 
 
 Beslut: Klubben har inte för avsikt att arrangera det på KM eller NM.  
 
 
§ 112 JAKT 
 Golden Specialen 

Owe hälsar representanter från Ångermanland och Västerbotten, som kommer att vara 
ansvariga för årets Goldenspecial, välkomna till mötet. Vi diskuterar under vilka former 
GS skall genomföras, WT alt. Mocktrail för elitklass, samt hur poängsättningen skall 
lösas för DP-hundar som deltar på ett Mocktrail om de inte kommer till final. 
 
Beslut: Att följa styrelsens tidigare beslut att samtliga klasser skall genomföras som ett 
WT i grundomgången och att elitklassens final genomförs som ett Mocktrail. 
 

 
§ 113 EXTERIÖR 
 Rapport 
 Det är klart med Club Show 2016 i Halland. 

En enkät är utskickad till Open Showdomarna. Tyvärr är det mycket dålig svarsrespons 
från domarna. 
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Ingrid har samlat in vandringspriserna från Club Showen, som skall skickas tillbaka till 
instiftaren av priset. Det fattas dock fortfarande något. 
 
Ansökan om utökat rasregister 
Petra Junehall har inlämnat de efterlysta referenserna och vi kan därmed tillstyrka 
hennes ansökan om utökat rasregister. 
 
SKK har tagit fram speciella Ringsekreterarväskor, som går att beställa för 300 kr/st.  
 
Beslut: Att beställa två väskor till Club Show. Väskorna skall vara ambulerande. 
 

 
§ 114 INFORMATION / PR 
 Poängkampen 
  
 Beslut: Att ändra i reglerna så att det utgår 10 p för samarrangemang för BPH. 
 
 
§ 115 UTBILDNING 
 Goldenlägret 

 Lägret blev fullt på fyra dagar, vilket är jättekul, men givetvis tråkigt för alla som inte 
kom med. 

 
 
§ 116 SEKTIONERNA 
 Sektionsdagarna 

 Allt är under kontroll inför helgens Sektionsdagar. Länge sedan så många funktionärer 
var anmälda till sektionsdagarna, endast sektionen Småland/Öland saknas. 
 

 
§ 117 GOLDENFULLMÄKTIGE 
 Allt är under kontroll inför söndagens Fullmäktigemöte. 
 
 
§ 118 INKOMMANDE SKRIVELSER 
 SSRK- Svar på fråga om nomineringsrutiner 
 SBK - Information om hur inrapportering av MH fortsättningsvis skall ske 
 SSRK - Inbjudan till WT-konferens för domare o arrangörer 
 Medlem- Begäran om utträde ur GRK-kommitté 
 SSRK - Platser kvar på diplomeringsutbildning 
 SSRK - Information om Swedish Game Fair, Tullgarn. 
 SKK - Information om Nationella dopningsreglementet för hund 
 SSRK - Nya tider för retrieverjaktproven 
 SSRK - Brev med svar angående nomineringsrutiner  
 SSRK - Inbjudan till Avelskonferens den 12-13 april 
 SSRK - Inbjudan till Funktionärsträff 12-13 april 
 SKK - Inbjudan till utbildning för avelsfunktionärer 12-13 april 
 SKK - Fastställda utställningar år 2016 - specialklubbar 
§ 119 UTGÅENDE SKRIVELSER  
 Svar till GRK Göteborg/Bohuslän angående utmärkelsen "Årets Viltspårgolden" 
 Svar till medlemmar angående synpunkter på GKR:s DVD-film "Möjligheternas ras" 
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 Svar till medlem om begäran om utträde ur GRK-kommitté 
 Brev till Per Aschan som föreslagen Hedersmedlem 
 Brev till Lotta Fornås som utsedd AGRIA-stipendiat 2014 
 Brev till Agneta Cardell som utsedd mottagare av utmärkelsen "Breeders Crown" 
 Brev till SSRK HS angående nomineringsrutiner  
 Brev till SSRK HS Retrieverjaktkom- Synpunkter på Jaktprovsbestämmelser Retriever 
 Inbjudan till våra Nordiska grannar om NM 2014 
 Brev till SSRK- Godkännande av utökat rasregister på golden retriever för Petra Junehall 
 
 
§ 120 ÖVRIGA FRÅGOR 
 Inga övriga frågor anmälda 
  
  
§ 121 MÖTETS AVSLUTANDE 
  
 
  
 
----------------- -------------------- --------------------------- 
Owe Rindstrand Annika Andersson Annika Sahl Kadar 
Ordförande  Justerare  Sekreterare  
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