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Protokoll styrelsemöte 23-24 april 2016, Scandic hotell Upplands Väsby 
 
Beslutande: 
Anita Ohlson 
Inger Karlsson 
Annika Andersson 
Janet Johansson 
Lena Ohlsson 
Kristina Nieminen 
Ingrid Andersson 
 
Anmält förhinder: 
Cathrin Möller 
Susanna Johansson 
 
Adjungerad: 
Annika Sahl Kadar, sekreterare 
 
 
 
§ 16 MÖTETS ÖPPNANDE 
 Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 17 VAL AV JUSTERARE 
 Att jämte ordförande att justera protokollet valdes Annika Andersson. 
 
§ 18 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
 Föreliggande dagordning godkändes. 
 
§ 19 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 20 ORDFÖRANDE 

AU-beslut 
Efter samråd via mail, har AU beslutat att de ändringar i avelsrekommendationer som 
beslutades på fullmäktige kommer gälla för valpkullar som inkommer till valphänvis-
ningen efter 1 juni 2016. 
 
Klubbens utmärkelser och stipendier 
Styrelsen har funderat över klubbens olika utmärkelser och stipendier. Synpunkter har 
även inkommit från sektioner i frågan. Styrelsen hade en lång diskussion där man vägde 
olika argument mot varandra samt resonerade om utmärkelsernas kynologiska värde och 
dess påverkan på rasens utveckling.  
 
Beslut: Att förändra statuterna för Goldentrofé tik genom att stryka meningen 
”avkommorna ska komma ur minst två olika kombinationer” 
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Beslut: Att ändra Ungdomsresestipendiet till att kallas Ungdomsstipendiet och 
förtydliga i statuterna att ansökan ska innehålla en tydlig planering av den tänkta 
aktiviteten.  
 
Beslut: Att från 2016 endast dela ut följande utmärkelser och stipendier: 
Goldentrofé tik, Goldentrofé hane, Årets uppfödare, Breeders Crown, 
Ungdomsstipendiet och Agriastipendiet. Övriga utmärkelser upphör därmed som 
vandringspris. 
 
   

§ 21 EKONOMI 
 Rapport 

Inger går igenom klubbens ekonomiska läge. Ekonomin är stabil, finns ingenting som ser 
oroande ut.  
Klubben har haft en hel del diskussioner om arbetsgivaravgifter för exempelvis 
instruktörer. Klubben har ansett att vi skall ha samma regler som idrottsföreningar och 
därmed slippa arbetsgivaravgifter. Tyvärr har Skatteverket en annan syn på saken och vi 
tvingats därför betala arbetsgivaravgift för instruktörerna på Goldenlägret.  
 
Medelpad har fått reseersättning för deltagande på FB-R utbildning. 
 
Beslut: Att godkänna den ekonomiska rapporten  

  
   
§ 22 RAS/AVEL 

RAS 
Styrelsen gör en uppföljning av vad som gjorts för att nå målen i RAS. Ett av målen är att 
ingen hanhund skall ha mer än 60 valpar innan minst 30 av dem är röntgade. När detta 
skrevs fanns inte avelsindex. Annika och Janet lämnar rapport till nästa styrelsemöte om 
hur långt de kommit i avstämningen. 
 
Raskonferensen 
Sista anmälningsdag är den 15 augusti, och det har redan kommit in några anmälningar. 
Styrelsen diskuterar det planerade innehållet. Det är klart med föreläsare. Annons 
kommer i nästa nummer av Golden Nytt. 
 
Avelsindex 
Klubben har ett flertal gånger önskat ett möte med SKK angående utvärdering av 
avelsindex, utan framgång. Vi fortsätter med en egen utvärdering. Syftet med denna 
utvärdering är att få fram information om huruvida avkommor i kullar med index över 
100 får bättre ledstatus än avkommor i kullar med index under 100. SKK utlovar dock en 
utvärdering hösten 2016. 

 
     

§ 23 MENTALITET/FUNKTION 
 Stamboksavgift FB-R 

Det kommer att bli ny avgift för FB-R. Vi har tidigare betalat 100 kr per deltagare till SSRK 
för att finansiera bl.a. utbildning av nya funktionärer. Stambokföringsavgiften har ingått i 
denna avgift, men från 1 januari 2017 kommer stambokföringsavgiften att läggas ovanpå 
avgiften till SSRK, vilket medför en höjning av 35 kr per deltagare. 

  
Sektionernas information om FB-R 
Kristina bilägger en banner för FB-R och BPH att skickas ut med Nyhetsbrevet, 
tillsammans med en uppmaning till sektionerna att marknadsföra FB-R och BPH på sina 
hemsidor. 
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 Grupparbete sektionsdagarna BPH 
 Lena har sammanställt grupparbetet och det kommer att gå med som en bilaga till 
Nyhetsbrevet. 
 
Ny FB-R-kommitté 
Nu finns en ny FB-R-kommitté inom SSRK. Samarbete och information fungerar utmärkt. 
 
Projekt inom SKK ”Att beskriva hundrasers mentala egenskaper och beteende.”  
Lena har besvarat enkäten och skickat in.  
 

   
§ 24 HÄLSA 
  Hälsablanketten 
 Tyvärr är den okänd för många och klubben behöver göra en bättre marknadsföring av 

den.  
 
 Beslut: Att publicera Hälsablanketten i Golden Nytt, samt uppmana sektionerna att 

hjälpa till med information till medlemmar om att blanketten finns 
 
 Prcd-PRA 
 På GRK:s hemsida finns en lista med hundar som DNA-testats för prcd-PRA. Listan bygger 

på frivillig rapportering från hundägare. Få vet om att det går att få resultatet 
stambokfört.  

 
 Beslut: Att informera mer om att test av prcd-PRA kan stambokföras om man 

använder sig av SKK:s remissblankett 
 
 Blodbank/forskningsprojekt 
 Janet har varit i kontakt med SLU för att få information om pågående forskningsprojekt. I 

ett kommande nummer av Golden Nytt kommer vi att presentera i vilka projekt man har 
behov av deltagande hundar. 

  
 Hälsoenkäten 
 Hälsoenkäten kommer att presenteras i sin helhet på raskonferensen i höst, samt även 

som en sammanfattning i Golden Nytts julnummer. 
 
 
§ 25 JAKT 
 KM 2016 

Det är klart med Lotte Lydeking som provledare för KM. Anita tar vidare kontakt med 
henne. 

 
J-beteckning 
SKK:s jakthundskommitté har beslutat att bifalla förslaget om att införa beteckningen ”J” 
(jaktprovsmeriterad Sverige) för samtliga retrievrar. Beteckningen erhålls genom att 
erövra samma merit som för deltagande i jaktklass på utställning, d.v.s. lägst 3:e pris på 
jaktprov. Beteckningen kommer att gälla för meriter som erhålls efter 1 januari 2017. 
 
KM 2017 
En sektion har visat intresse för att arrangera KM 2017. Sista ansökningsdag är den 1 
augusti. Kristina informerar i Nyhetsbrevet. 
 
Beslut: Kristina kontaktar sektionen för mer information 
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§ 26 EXTERIÖR 
 Club Show 2016 
 Klubbstyrelsens representant på plats kommer att vara Ingela Påsse van Reis. 
  
 Club Show 2019 
 Det är dags för sektionerna att ansöka om Club Show 2019. Kristina skriver om detta i 
 Nyhetsbrevet. 
 
 Exteriörkurs III 

Kursen genomförs den 10-11 september på Scandic Upplands Väsby med Kjell Svensson 
som kursledare. Maria Sjöberg ansvarar för arrangemanget och alla som gått Exteriörkurs 
steg II är välkomna.  
 
Beslut: Att annonsera i Golden Nytt, samt skicka inbjudan till personer som gått 
steg II senaste året 
 
Domaranvisningar Open Show 
 
Beslut: Annika ser över och presenterar ett uppdaterat förslag till augustimötet 

  
   
§ 27 GOLDENSPECIALEN  
 Goldenspecialen 2017 

 Styrelsen diskuterar hur framtiden för Goldenspecialen ser ut. Det finns ingen arrangör 
för 2017. Styrelsen diskuterar om huruvida vi skall återgå till att ha en kommitté med 
engagerade personer från olika sektioner. Kommittén skulle sedan ha ansvaret för 
arrangemanget och få ett eget kontonummer som bara används för Goldenspecialen.  
 
Beslut: Att tillfråga tilltänkta personer som kan tänkas ingå i en arbetsgrupp och 
därefter via mail ta ett beslut i frågan 
 

   
§ 28 INFORMATION / PR 
 Stamtavlebok 2015 

Produktionen flyter på bra och den är snart klar för tryck. Styrelsen diskuterar layout och 
bild till omslaget. 
 
Beslut: Anita arbetar vidare med detta utifrån förda diskussioner 

  
 Raskompendium 

De börjar ta slut och vi behöver snart trycka upp nya. Styrelsen diskuterar upplägg och 
utseende när det är dags för nyproduktion. Frågan tas upp igen längre fram. 
 
Beslut: Att publicera raskompendiet från exteriördomarkonferensen på klubbens 
hemsida som en PDF-fil 
 

 Informationstext hemsidan 
Informationstexten om rasen på hemsidan behöver uppdateras. Anita har gjort ett utkast 
till ny text. Styrelsen läser igenom och godkänner texten för publicering. 
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Goldenfilmen 
En ny upplaga av vår DVD-film har levererats. Större delen av ursprungliga produktions-
kostnaden är betald och vi har också fått generöst bidrag av våra samarbetspartners Agria 
Djurförsäkring och Royal Canin. Därför föreslås en prissänkning av filmen för att 
stimulera fler att köpa in den för eget bruk eller till valpköpare. 
 
Beslut: Att sänka priset på Goldenfilmen till 50 kr 
 
 

§ 29 UTBILDNING 
 Goldenlägret 
 Lägret är fullbokat och planereringen pågår för fullt.  
  
 Handlerutbildning 

På Goldenfullmäktige väcktes frågan om behovet för medlemmar att utvecklas som 
handlers, för att komma upp på de högre nivåerna på jaktprov. Styrelsen diskuterar hur 
insatserna för att uppnå detta skulle kunna se ut. 
 
Beslut: Lena kontaktar frågeställaren om hur en sådan utbildning skulle kunna se 
ut och arbetar vidare utifrån detta 
 

 SSRK:s Instruktörsutbildning 
SSRK har höjt antagningskraven för att söka till deras diplomering- och certifierings-
utbildning. Styrelsen diskuterar de nya kraven och tycker det är väldigt viktigt att 
instruktörer till valp- och unghundskurser är välutbildade, men anser att de nya kraven är 
för höga. Man riskerar att utesluta personer som är lämpliga att utbildas. Frågan väcks om 
huruvida GRK ska börja utbilda egna instruktörer för valpkurser. Det är viktigt att 
sektionerna är med i en sådan diskussion och därför kommer frågan att tas upp på 
kommande sektionsdagar. Framför allt måste sektionerna kunna garantera en god kvalité 
på sina kurser. 
 
Beslut: Att ta upp frågan på sektionsdagarna 2017  
 
SKK-information om avelsindex 
Föreläsningen som hölls förra veckan kommer att finnas på SKK play (http://skkplay.se) 
 
Beslut: Anita informerar på vår hemsida om detta 
  

  
§ 30 SEKTIONERNA 
 Rapport 

Det mesta flyter på bra i sektionerna. Medelpad har dock problem med Studiefrämjandet. 
Administrationen har blivit krångligare. 
 
Beslut: Lena tar kontakt med Studiefrämjandet centralt för att klargöra vilka 
rutiner som gäller 
 

 Utvärdering sektionsdagarna 
 Vi har tagit till oss synpunkterna och kommer att beakta dem i möjligaste mån nästa år. 
 
  
§ 31 GOLDENFULLMÄKTIGE 
 Rapport 
 Inget att rapportera 
 
  

http://skkplay.se/


Sign …………. …………                                                                                    Sidan 6 av 6  
 

§ 32 BEVAKNINGSLISTAN 
 Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.  
 
 
§ 33 INKOMMANDE SKRIVELSER 

25/3: SSRK – HS-protokoll 2016-02-06—07 inkl. bilagor och kommittéprotokoll 
26/3: SSRK, Arbetsgrupp för en framtida retrieverklubb – Påminnelse om förslag, 
synpunkter och idéer på hur en framtida retrieverklubb ska kunna vara organiserad + 
möte 23 april 
30/3: Letter of Invitation for the 1st Golden Retriever International Congress in Oliveira de 
Azeméis (near Oporto), Portugal, from April 30-May 1, 2016 
1/4: SSRK - Inställt seminarium - Avel - Funktionärsträff 2016 
1/4: GRK Västmanlandssektion - Synpunkter till SSRK på dokumentet ”Hur skulle en 
retrieverklubb i Sverige kunna vara organiserad?”      

 
  
§ 34 UTGÅENDE SKRIVELSER 

27/3: SSRK, Arbetsgrupp för en framtida retrieverklubb – Svar ang. möte 23 april 
 

  
§ 35 MÖTETS AVSLUTANDE 
 Ordföranden tackade alla för ett gott arbete och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 …………………............ ………………………………. ………………………………… 
 Anita Ohlson  Annika Andersson Annika Sahl Kadar 
 Ordförande  Justerare  Sekreterare 
 


