
 

 

        
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte 24 mars 2017, Scandic hotell Upplands Väsby 
 
Beslutande: 
Anita Ohlson 
Inger Karlsson 
Annika Andersson 
Janet Johansson 
Kristina Nieminen 
Ingrid Andersson 
Cathrine Möller 
 
Anmält förhinder: 
Susanna Johansson 
Lena Ohlsson 
 
Adjungerad: 
Annika Sahl Kadar, sekreterare 
 
 
§ 102 MÖTETS ÖPPNANDE 
 Anita hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 103 VAL AV JUSTERARE  
 Att jämte ordförande justera protokollet valdes Cathrine. 
 
§ 104 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Föreliggande dagordning godkändes med ett tillägg under § 108 och två under § 112. 
 
§ 105 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna. 
 
§ 106 ORDFÖRANDE 

Samarbetsavtal Agria Djurförsäkring 
Samarbetsavtalet med Agria Djurförsäkring är underskrivet och klart. Anita och Inger har 
diskuterat med Agria hur aktivitetspotten skall fördelas mellan klubbens aktiviteter. I 
avtalet står att klubben inte får ha andra djurförsäkringsbolag som sponsorer på de 
arrangemang som omfattas av avtalet. 
 
Dator 
Sekreterarens dator har slutat fungera. Den är fem år gammal och reparation ansågs inte 
vara lönsamt. 
 
Beslut: Att köpa in en bärbar dator till sekreteraren. Anita sköter om inköpet. 
  

§ 107 EKONOMI 
 Rapport 



 

Inger har betalat ut det höjda aktivitetbidraget till sektionerna. Så här tidigt på året har 
inte så mycket annat hänt. Tyvärr har vi en del medlemmar som inte betalar sina fakturor 
till klubben trots skriftliga påminnelser. Efter telefonpåminnelse har en del utestående 
fordringar kommit in, dock inte allt. Även sektioner har hört av sig om problem med att få 
in anmälningsavgifter till bl.a. utställningar. Anmälan till Open Show är alltid bindande. 
 
Beslut: Att godkänna den ekonomiska rapporten. 

   
§ 108 RAS/AVEL 
 Rapport RAS 
 Arbetet pågår för fullt. Ett nytt arbetsmöte kommer att genomföras i april. 
 
 Motion till Kennelfullmäktige 

Annika rapporterar från SSRK:s avelskonferens. Nästan alla rasklubbar var 
representerade på konferensen. Det var ett bra möte med en del diskussioner om SKK:s 
hantering av många frågor. Av diskussionerna framgick att man inte anser att avläsningen 
av röntgenplåtar för HD och ED är kvalitetsäkrade, samt att hanteringen av DNA-tester 
som inte är gjorda i enlighet med SKK:s direktiv anses tillfredställande. Deltagande 
rasklubbar enades om att författa motioner till Kennelfullmäktige i dessa frågor.  Efter 
konferensen har framkommit att Brukshundklubben redan skrivit motioner om detta och 
att SSRK kommer att samarbeta med SBK och underteckna dessa motioner. Vi kommer att 
få ta del av innehållet i motionerna innan de skickas till Kennelfullmäktige. 
 
Hälsoprogram 
Vi har meddelat SKK att vi avvaktar med besked om eventuella ändringar i vårt 
hälsoprogram i väntan på att bli klara med vårt RAS. 
 
Beslut: Arbetsgruppen för RAS presenterar ett förslag på kommande möte. 

  
§ 109 MENTALITET/FUNKTION 
 Rapport 

 SKK har infört BPH Uppfödardiplom till uppfödare som fött upp minst 5 hundar som 
genomfört BPH.  

    
§ 110 HÄLSA 
 Forskning om allergi hos hund 
 Veterinär Kerstin Bergvall efterlyser blodprover från golden till ett forskningsprojekt om 

allergier. 
 
 Beslut: Janet kontaktar Kerstin Bergvall för en artikel i Golden Nytt. 
 
§ 111 JAKT 
 Regler för Nordiskt Mästerskap WT 

Samtliga nordiska länder var representerade på mötet som genomfördes i februari. Man 
enades om ett förslag på regler som ska fastställas av samtliga styrelsen i de respektive 
klubbarna. Om det i framtiden kommer förslag till ändringar ska samtliga länder 
godkänna dessa. Nordiskt Mästerskap är i huvudsak en lagtävling och arrangerande land 
kan själva besluta om eventuellt övriga kringarrangemang. Reglerna fastställer också att 
mästerskapet i första hand ska avgöras första helgen i augusti och i andra hand sista 
helgen i juli. 
 
Beslut: Att godkänna de föreslagna reglerna samt meddela detta till övriga klubbar. 
 
Jaktprovsdomarkonferensen 
Inger Karlsson deltog på SSRK:s jaktprovsdomarkonferens. Rasklubbarna erbjöds 
möjlighet att ta upp frågor om den egna rasen. Inger presenterade den sammanställning 



 

som gjorts av anledningar till prissänkning i NKL på 2015 års starter. Vi fick också 
möjlighet att få in en del synpunkter från domarkåren på vår ras. 
 
Beslut: Att fortsätta årlig uppföljning av jaktprovsprotokollen. 

        
§ 112 EXTERIÖR 

Byte av klass 
Det har varit diskussioner med ett antal sektioner om huruvida man får byta klass på 
Open Show om det tillkommit nya meriter efter att man anmält till utställningen. 

 
Beslut: Att man på GRK:s Open Show ska få byta klass om nya meriter tillkommit, 
samt att manualen för Open Show ska uppdateras. 
 
Onlineanmälningar 
Janet har varit i kontakt med Boxerklubben som har skapat ett mycket bra onlineformulär 
för anmälan till utställning. Man kan också göra katalogen i systemet.   
 
Beslut: Kristina presenterar detta på exteriörseminariet på sektionsdagarna för att 
få feedback från sektionerna. Janet ber om en offert för ett formulär anpassat för 
GRK Open Show. 

     
§ 113 GOLDENSPECIALEN  
  Rapport 
 Arbetsgruppen har haft ett telefonmöte. Allt flyter på. Det börjar komma in lite sponsorer. 
    
§ 114 INFORMATION / PR 
 Medlemsservice 
 Vi har för närvarande 4 238 medlemmar. 
     
§ 115 UTBILDNING 
 Goldenlägret 
 Lägret är ännu inte fullt, men ansökningstiden går inte ut förrän den 1 april. 
    
§ 116 SEKTIONERNA 
 Rapport 
 Styrelsen går igenom sektionsdagarnas program och gör några mindre justeringar. 
   
§ 117 GOLDENFULLMÄKTIGE 
 Rapport 
 Styrelsen går igenom förberedelser inför fullmäktige. 
 
§ 118 BEVAKNINGSLISTAN 
 Styrelsen går igenom den aktuella bevakningslistan och uppdaterar densamma. 
 
§ 119 INKOMMANDE SKRIVELSER 

13/1: SKK/SSRK – 1. Brev från organisationsutredningen till SKKs samtliga klubbar; 2. 
Bakgrundspromemoria; 3. Dagsläge och förslag till åtgärder 
15/1: SKK – Disciplinnämndsbeslut 
16/1: Angelica Söder - Skrivelse ang Moa Person (föreläsare på Goldenkonferensen) där 
hon tog upp ’problem med golden som biter’ 
17/1: SKK/SSRK – Förtydligande från SKKs organisationsutredning ang enkät 
20/1: SSRK - Uppföljning starter FB-R 2016 + SSRK:s utställningsprogram 2018 
24/1: SSRK – Kansliet stängt under perioden 24/1 – 5/2 pga sjukskrivning 
3/2: SSRK - Information från Arbetsgruppen för SRD till Specialklubbar/SRD-ansvariga + 
Anmodan att skicka in nya styrelseuppgifter senast 2017-03-31 
7/2: SKK/SSRK – SKK:s organisationsutredning 



 

8/2: Caroline Bergström - Fel på resultatlistan på hemsidan "Open Show" 28/1 
5/2: Svar från Julia Grant ang. GRK:s ungdomsstipendium 2014   
10/2: Styrelsen inför 2017 i Skaraborg/Älvsborgsektionen 
14/2: SSRK - Felaktig länk till organisationsutredningens enkät 
17/2: SKK/SSRK - Utbildning i Föreningsteknik + Dags att rapportera in nya 
klubbstyrelser + Påminnelse - Regelöversyn och utvärdering av hälsoprogram 
22/2: SKK - Protokollsutdrag SKK/AK 
24/2: SKK/SSRK - Protokollsutdrag fr SKK/AK nr 1/2017 § 5 + Ang tre artiklar om 
höftledsdysplasi + Utbildning för handledare vid ringsekreterarutbildning 
3/3: SSRK/SKK – När valpar får valpar 
9/3: SSRK/SKK – Så här går det till på utställning + Instruktör Vård i det vilda 
Ny rutin för inbjudan av utländska domare + Inbjudan Fullmäktige 2017 +  
Inbjudan Funktionärsträffen 2017 + Angående Hundförbudstid + Påminnelse 
utställningar 2019. 
 

§ 120 UTGÅENDE SKRIVELSER 
 16/1: GRK-Sektion Halland - Angående budget Club Show 
 20/1: Brev till Julia Grant ang. GRK:s ungdomsstipendium 2014   
 
§ 121 MÖTETS AVSLUTANDE 
 
 Anita tackade alla och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….  …………………………………  …………………………… 
Anita Ohlson  Cathrine Möller  Annika Sahl Kadar 
Ordförande    Justerare   Sekreterare 
 
 


