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Protokoll styrelsemöte 27-28 augusti 2022, Scandic Hotell, Upplands Väsby 
	
Beslutande:	
Anita Ohlson 
Lena Ohlsson 
Gun Eriksson 
Tezzy Vaerlien  
Janne Ytterbom 
Kristina Nieminen 
Sara Berglund  
 
Suppleanter:	
Maria Wide Hultgren  
Kristina Osin 
 
	
	
§	34	 MÖTETS	ÖPPNANDE	
	 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
	
§	35	 VAL	AV	SEKRETERARE	OCH	JUSTERARE		
	 Till sekreterare valdes Kristina Nieminen 

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Gun Eriksson. 
	

	
§	36	 GODKÄNNANDE	AV	DAGORDNING	
	 Föreliggande dagordning godkändes med anmälda tillägg. 
	
	
§	37	 GODKÄNNANDE	AV	FÖREGÅENDE	PROTOKOLL	
	 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
	
	
§	38	 ORDFÖRANDE	
	 AU‐beslut	

AU har beslutat om inköp av jubileumsartiklar till nästa år enligt de offerter som 
inkommit. 

 
	 Rapport	från	möten	med	arbetsgrupp	SSRK	

Anita informerar om hur arbetet fortgår i arbetsgruppen. Anita har också deltagit digitalt 
på SSRK Hs styrelsemöte där gruppens arbete presenterats. 
 
Bevakningslistan	ordförande	
Bevakningslistan uppdateras. 
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§	39	 EKONOMI	 	
	 Rapport	
 Gun presenterade utfall gentemot budget. Ekonomin är stabil. 
 

Bevakningslistan	ekonomi	
Bevakningslistan uppdateras 
	

	
§	40	 RAS/AVEL/HÄLSA	

Central	registrering	av	RD	
Den övre åldersgränsen för central registrering av RD är nu borttagen, så även hundar 
över 3 års ålder kommer att registreras framöver. 
 
Utvärdering	av	RAS	–	Hur	går	vi	vidare?	
Vi går igenom vårt arbete med att uppdatera RAS. Det finns behov av ett fysiskt 
arbetsmöte under hösten. Det vore också önskvärt om Agria hade möjlighet att ha en 
genomgång av Breed Profile för uppfödare/medlemmar digitalt. För att få in synpunkter 
från medlemmar finns behov av både fysiska och digitala träffar.  
 
Beslut: 
Vi bokar in ett möte för arbetsgruppen 8-9 oktober. Anita kontaktar Agria angående 
digital föreläsning om Breed Profile. 
	
Bevakningslistan	RAS/Avel/Hälsa	
Bevakningslistan uppdateras. 
 
	 	 	 	 	 	

§	41	 FUNKTION		
	 FB‐R	lotteriet	2022	

Vinnare av FB-R lotteriet är kennel Kapplandet’s och Maria Sandlund. Vinsten kan nyttjas 
under 2023. Ett reportage om vinnaren kommer i nästa nummer av Golden Nytt. 
 
FB‐R	lotteriet	
Styrelsen diskuterar ny tävlingsperiod för FB-R-lotteriet. Förslag om att det vore bättre 
att kvalificeringsperioden är kalenderår och att vinsten får utnyttjas på Goldenspecialen 
året efter kvalificeringsåret. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. Kvalificeringsperiod ska vara kalenderår och nästa period blir en 
övergång och kommer att pågå 1/7 2022 - 31/12 2023. Priset kan nyttjas på 
Goldenspecialen 2024. 

	 	
Funktionärsutbildningar	FB‐R	
Vi har fått fråga från en sektion angående kostnad för att ta in en beskrivarutbildare för 
FB-R för att kunna genomföra ett utbildningstillfälle i samband med en beskrivning. 
 
Beslut: 
Vi hänvisar frågan vidare till SSRK, då det är de som ansvarar för beskrivarutbildningen. 

 
Bevakningslistan	funktion	
Bevakningslistan uppdateras. 
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§	42	 MENTALITET	
	 Rapport	

Lena rapporterar om hur det ser ut med BPH-beskrivna hundar hittills i år och det ser ut 
att vara en ökning av antalet beskrivna hundar. 

 	
Bevakningslistan	mentalitet	
Bevakningslistan uppdateras. 
	

§	43	 JAKT	
Utvärdering	KM	2022	
Janne rapporterar från 2022 års Klubbmästerskap. Allt har fungerat bra. Antalet 
startande var färre än tidigare år, vilket kan bero på nya regler för NKL. 
 

	 Planering	KM	&	NM	2023	
Planeringen för 2023 är i gång. Arbetsgruppen som arrangerat KM 2021-2022 vill 
arrangera även 2023. Nästa år står Sverige som värd för NM. En särskild arbetsgrupp 
kommer att tillsättas för NM och förslag på personer till arbetsgruppen gås igenom. 

 
Beslut: 
KM och NM kommer att arrangeras 4-6 augusti i Orsa Grönklitt. Provmark för NM 
kommer att vara på annat ställe. Personer kommer att tillfrågas för deltagande i 
arbetsgruppen för NM. 
 

	 Rapportering	av	jaktlig	verksamhet	till	SKK	
Från 2022 ska jaktliga aktiviteter under förbudstiden redovisas till SKK för vidare 
befordran till länsstyrelserna. GRK skall rapportera till SSRK. 

 
Beslut: 
Sektionerna uppmanas att rapportera till jaktansvarig i GRK, som sedan redovisar till 
SSRK senast 25 september. Vi kommer att informera sektionerna om detta via 
nyhetsbrevet samt mail till jaktansvariga i sektionerna.  
 
Remiss	–	avelsutvärdering	B‐prov	
Vi går igenom remiss angående nytt förslag för egenskapsbedömning på B-prov. 
 
Beslut: 
Vi tillstyrker förslaget i remissen. Janne skickar svar till SSRK. 
 
Bevakningslistan	jakt	
Bevakningslistan uppdateras. 
 

	 	
§	44	 EXTERIÖR	

Regler	Open	Show	
Vi går igenom reglerna för Open Show och delen för klassindelning “gäller meriter tagna 
senast dagen för utställningen”. På SKK:s utställningar gäller att när anmälningstiden gått 
ut får man inte byta klass. 
 
Beslut: 
Vi kommer att följa SKK och ändra reglerna för Open Show till att man inte får byta klass 
efter anmälningstidens utgång. 
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Open	Showprogram	2023	
Vi går igenom sektionernas ansökningar och diskuterar ansökan från en sektion som 
önskar en utländsk domare. 
 
Beslut: 
Kristina kontaktar sektionerna och meddelar vilka domare de kan tillfråga. Vi tillåter 
sektionen att bjuda in den utländska domaren.  
 
Club	Show	2022	
Kristina rapporterar från Club Show. Det kommer en artikel i Golden Nytt. Utställningen 
som arrangerades av Medelpad/Hälsingland var väl genomförd. 
 
Club	Show	2025	
Ansökan om att arrangera Club Show 2025 har inkommit från Göteborg/Bohuslän. 
	
Beslut: 
Göteborg/Bohusläns ansökan godkänns. Kristina kontaktar sektionen för vidare arbete. 
 
Exteriörkurser	
Kristina rapporterar om arbetet med de två kommande exteriörkurserna. Allt flyter på 
bra. 
	
Ansökan	utökat	rasregister	
Vi har fått kompletterande uppgifter till en ansökan om utökat rasregister. 
 
Beslut: 
Vi tillstyrker ansökan, med de kompletterade uppgifterna. 
 
Rosettbeställning	2023	
Då det är jubileumsår nästa år diskuterar vi möjligheten att beställa speciella rosetter just 
för det året. Då de endast kan användas ett år är det svårt att veta hur många man 
behöver och det blir en stor kostnad. Vi diskuterar olika alternativ.  
 
Beslut: 
Vi beställer klistermärken till rosetterna som man kan klistra på befintliga rosetter för att 
markera jubileumsåret. 
 
Bevakningslistan	
Bevakningslistan uppdateras. 
	
	 	 	 	

§	45	 GOLDENSPECIALEN	
	 Ekonomisk	rapport	
	 Gun föredrar ekonomin för Goldenspecialen, som i år tyvärr visar ett minusresultat. 
 
 Beslut:	

Att till nästa möte se över intäkter och kostnader för GS 2023 för att försöka uppnå ett 
nollresultat. 

 
	 Utvärdering	GS	2022	

Kommittén kommer att ha ett utvärderingsmöte via Zoom och kommer att rapportera 
från detta på nästa möte i november. 
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	 GS‐kommittén	2023	
Delar av nuvarande kommitté kommer att stanna till nästa år och delar lämnar. Vi måste 
få in fler deltagare i kommittén för att kunna arrangera Goldenspecialen nästa år.  

 
 Beslut: 
 Vi kommer att försöka rekrytera via Golden Nytt samt via sektionerna. 
 
	 GS	2023	

Datum för nästa års Goldenspecial blir 11-13 augusti 2023. Styrelsen diskuterade också 
ett nytt upplägg, som skulle kunna underlätta genomförandet och bli mer tidseffektivt. 
Styrelsen diskuterar också förslag på OS-domare till nästa år. 
 

	 Beslut:	
	 Gun kontaktar Gammelkroppa för bokning och offert. 
 Kristina bjuder in föreslagna domare till utställningen. 
 
	 Bevakningslistan	Goldenspecialen	

Bevakningslistan uppdateras. 
 

	
§	46	 INFORMATION	/	PR	
	 Förslag	annonspolicy	
	 Anita presenterar ett förslag på en annonspolicy för Golden Nytt. 
 
 Beslut: 
 Styrelsen fastställer föreslagen policy, som också kommer att publiceras på hemsidan. 
 
	 Jubileumstidning	2023	

En arbetsgrupp har bildats för att göra jubileumstidningen. Arbetsgruppen består av 
Anita Ohlson, Annika Anderson, Lena Widebeck och Eva Skagert. Gruppen kommer att ha 
ett inledande Zoom-möte i september för att dra upp riktlinjer för arbetet. Målsättningen 
är att jubileumstidningen ska finnas med som en separat bilaga till Golden Nytt nummer 2 
nästa år. 

 
	 Anslagstavlan	Golden	Nytt	
	 Vi går igenom vad som skall finnas på anslagstavlan i nästa nummer av Golden Nytt. 
 
	 Bevakningslistan	information/PR	

Bevakningslistan uppdateras. 
	
	
§	47	 UTBILDNING	
	 Utvärdering	lägret	2022	

Lena berättar om lägret som genomförts i sommar. Deltagarna var nöjda med 
arrangemanget. 

 
	 Goldenläger	2023	
 Det är klart att det blir ett Goldenläger även nästa år. Herrfallet är bokat 5-9 juli 2023. 
 
 Rasutbildning	

Styrelsen diskuterar frågan om att så få sektioner kan få ihop tillräckligt många deltagare 
för att starta en studiecirkel. Det föreslås att som ett pilotprojekt göra ett försök att 
genomföra en rasutbildning via Zoom. 
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Beslut: 
Sara får i uppdrag att arrangera en digital rasutbildning via Zoom. Utbildningen ska vara 
kostnadsfri och följa ordinarie kursplan. 

   
	 Bevakningslistan	utbildning	

Bevakningslistan uppdateras. 
	
	
§	48	 SEKTIONERNA	
	 Föreläsare	sektionsdagarna	
 Styrelsen diskuterar vilka föreläsare som ska bjudas in till sektionsdagarna. 
 
 Beslut: 
 Anita kontaktar några av föreslagna föreläsare och återkopplar till styrelsen.  
 
	 Bevakningslistan	sektionerna	

Bevakningslistan uppdateras. 
	
	
§	49	 GOLDENFULLMÄKTIGE	
	 Förslag	proposition	

Problemet med att pokalerna till våra vandringspriser är slitna och riskerar att falla 
sönder diskuteras.  
 
Beslut:	
Att till Goldenfullmäktige föreslå att pokalerna inlämnas till trygg förvarning och i stället 
ersätts av graverade glasstatyetter som mottagaren får behålla som ett minne av 
utmärkelsen. 

 
	 Valberedningen	
	 Beslut: 
 Valberedningen bjuds in till styrelsemöte november. 
	
	 Bevakningslistan	Goldenfullmäktige	

Bevakningslistan uppdateras. 
 

	
§	50	 MÖTETS	AVSLUTANDE	
	 Anita avslutar mötet och tackar alla för en givande helg. 
	
	
§	51	 INKOMMANDE	SKRIVELSER	

220820 SKK / SSRK – Välkommen till SKK:s avelskonferens! 
220819 SSRK – Nominering av mottagare av SKK:s utmärkelse SKKs Förtjänsttecken 

2023 
220819 SSRK – Nominering till Hamiltonplaketten 2023 
220811 SSRK – PÅMINNELSE - Inbjudan handledarutbildning SKKs 

uppfödarutbildning i studiecirkelform 24-25 september 2022 
220811 SSRK – HS- och kommittéprotokoll möte 18-19 juni 2022 
220811 SSRK – Utbildning av nya WT domare och Certifiering av Tävlingsledare 

Working Test 
220805 SSRK – Uppdaterad adresslista - jaktprovsdomare retriever 
220805 SKK / SSRK – SKK DN-beslut nr 27, 41, 42, 43, 44, 47, 49 möte 2022-06-10 
220805 SKK / SSRK – Protokollsutdrag SKK AK 3/2022 § 57 gällande remisstext 

gällande central registrering av RD 
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220710 SKK / SSRK – Svenska Spaniel och Retrieverklubbens gemensamma 
tillstånd rörande hundförbudstiden + Ett förtydligande 

220705 SKK / SSRK – Utskick sommar 2022  
220705 SSRK – Utställningsprogram 2022 
220705 SKK DN / SSRK – SKK DN-beslut 17, 20, 21, 24, 28, 33, 34, 35 2022 
220705 SSRK – Auktorisation Viltspårdomare Peter Malmestrand 
220705 SSRK – Ny Beskrivare FB-R  
220629 SKK / SSRK – Inbjudan till hundrastorget (fd. rasklubbstorget) vid SHM 

2022 
220629 SSRK – Ny folder FB-R 
220629 SSRK – Efterfrågan om Medlemsantal per 2022-06-30  
220622  SKK / SSRK – Kastrationsartikel 
220622 SSRK – Kompl. av ansökan utökat rasregister golden retriever 
220622 SSRK – Minnesanteckningar SSRKs Representantskapsmöte 23-24 april 

2022 
220617 SKK / SSRK – Handledarutbildning SKKs uppfödarutbildning i 

studiecirkelform 24-25 september 2022 
220617 SSRK – Remiss Viltspårdomare 
220617 SSRK – Auktorisation Beskrivare FB-R Ing-Marie Lindh 
220610 SSRK – HS-protokoll och kommittéprotokoll från mötet 2022-05-18 
220610 SSRK – 2 Remisser ansökan viltspårdomare 
220610 SKK FK / SSRK – Inbjudan till utbildning för mötesordförande vid årsmöte 

och fullmäktigemöte 
220603 SSRK – Remiss jaktprovsdomare retriever B 
220523 SSRK – Hundnytt från Studiefrämjandet 
220520 SSRK – Remiss Viltspårdomare 
220520 SSRK – Beträffande styrelseprotokoll från avdelningar och rasklubbar 
220512 SSRK – Hs- och kommittéprotokoll från mötet 2022-04-22/23 
220506 SSRK – Förfrågan utökat rasregister  
220506 SSRK – Tillgång till fler funktionsbeskrivningar retriever 
220506 STOKK / SSRK – Möjlighet till samarrangemang mellan Stockholms 

Kennelklubb och Rasklubbarna - juli 2024 
220502 SKK / SSRK – Medlemsenkät om livet med hund 
220414 SSRK – Instruktörsutbildning / Diplomering inom SSRK 
220414 SSRK – SRD och brakycefala raser 
220414 SKK / SSRK – Handledarutbildning SKK:s uppfödarutbildning i fysisk 

studiecirkelform 
 
 

§	52	 UTGÅENDE	SKRIVELSER	 	
220412 Medlem – Svar från SSRK angående sekretess gällande inrapporterade 

hälsouppgifter 
 220419 SSRK Hs – Lokala B-prov för den egna rasen 
  

 
 
 
 
 
 ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 
 Anita Ohlson  Gun Eriksson  Kristina Nieminen 
 Ordförande  Justerare  Sekreterare 


