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Protokoll	fört	vid	styrelsemöte	11‐13	januari	2019,	Scandic	hotell,	Upplands	Väsby	
	
Beslutande:	
Anita Ohlson 
Lena Ohlsson  
Inger Karlsson 
Kerstin Persson  
Gun Eriksson  
Kristina Nieminen  
Annika Andersson 
	
Suppleanter:		
Ingrid Andersson  
Marie-Louise Scanlan 
	
	
§	87	 MÖTETS	ÖPPNANDE	
	 Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§	88	 VAL	AV	JUSTERARE		
	 Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Gun Eriksson. 
 
 
§	89	 GODKÄNNANDE	AV	DAGORDNING	
	 Föreliggande dagordning godkändes med anmälda tillägg. 
 
	
§	90	 GODKÄNNANDE	AV	FÖREGÅENDE	PROTOKOLL	
	 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§	91	 ORDFÖRANDE	

Klubbens	utmärkelser	2018	
Resultat från poängberäkning redovisades. 

	 	
Goldentrofé	hane:	
C.I.E. SE U(U)CH Thornywait Gift to Floprym 

	 Uppfödare: Susanna Zubair, Ägare: Annette Strand 
	
 Goldentrofé	tik:	

Jacklaine’s Cleopatra 
	 Uppfödare: Monica och Frank Skjerping, Ägare: Gunilla Wedeen 
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 Uppfödartrofén:	
Kennel Dewmist, Henric Fryckstrand 

 
 Vinnare	av	2018	år	stipendier	utsågs.	
  

Beslut:	
Agriastipendiet 2018 tilldelas Boel Andersson. 

 Utmärkelsen Breeders Crown 2018 tilldelas Solveig Eriksson. 
 

Remiss	gällande	bruksavelspris	
 Diskussion kring inkommen remiss gällande bruksavelspris. 
 
	 Beslut:	
 Gun besvarar remissen enligt förda diskussioner. 
 
	 Verksamhetsberättelse	2018	
	 Styrelsen gick igenom och färdigställde verksamhetsberättelsen inför fullmäktige. 
	  
	 Verksamhetsplan	2019	
	 Styrelsen gick igenom och färdigställde verksamhetsplanen inför fullmäktige. 
 
	
	
§	92	 EKONOMI	 	
	 Bidrag	till	sektion	
	 Ansökan om bidrag för kostnader i samband med rasklubbens monter på My Dog 

diskuterades. 
	 	
	 Beslut:	

Mässaktiviteter som sker i klubbens namn och som en sektion tar ansvar för 
subventioneras av klubbstyrelsen med kostnaden för monterhyra. Sektionen står själv för 
eventuella extrakostnader. Därutöver erhåller sektionen ett ekonomiskt schablonbelopp 
enligt tidigare beslut. 

	 	
Rapport	
Inger presenterade utfall gentemot budget för 2018 samt förslag till budget 2019. 
 
Beslut:	
Att godkänna förslaget till budget för 2019 samt att lägga fram denna till 
Goldenfullmäktige. 
 
 

	
§	93	 RAS/AVEL	

	Frågor	kring	valphänvisningen	
Bemanning och nyttjande av valphänvisningen diskuterades. Blankett och information för 
anmälan till valphänvisningen uppdaterades. 
 
Information	om	”wet	puppies”	
Kerstin informerade om fakta som finns gällande wet puppies och pågående forskning. 
Arbetet med att kartlägga förekomsten av wet puppies fortsätter. 
 
Information	om	försäkringsstatistik	
Inkommen statistik från försäkringsbolagen If och Folksam redovisades. 
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Beslut:	
Kerstin undersöker om det finns pågående forskning kring njursjukdomar. 
 
 

§	94	 MENTALITET/FUNKTION	
500‐analysen	BPH	
Genomgång av SKK:s 500-analys av BPH-beskrivningar.  
 
Beslut:	
Analysen läggs ut på hemsidan. Lena fortsätter arbetet med att analysera resultatet. 
 

	 FB‐R	samarbete	
Lena informerade om kontakter med Flatklubben gällande samarbetet med FB-R. Vikten 
av FB-R ur avelssynpunkt diskuterades. 
 
Beslut:	
Lena undersöker status på arbetet med att ta fram spindeldiagram för FB-R. 

  
	  
§	95	 HÄLSA	
	 Prcd‐PRA	
	 Kerstin informerade om arbetet med prcd-PRA. En central registrering finns inte idag, 

men hundägare som testar sina hundar uppmanas att ändå sända in sina hundars resultat 
till GRK för publicering på hemsidan. 

	  

§	96	 JAKT	
Klubbmästerskapet	2019	
Gun rapporterade från arbetsgruppens telefonmöte. 
	
Arrangör	KM	2020	
Diskussion kring arbete att hitta arrangör för KM 2020. 
	
Uttagning	Nordiskt	Mästerskap	
Regler för uttagning till Nordiskt Mästerskap diskuterades. 
 
Beslut: 
Regler för uttagning till Nordiskt Mästerskap fastställdes och publiceras snarast på 
hemsidan. 
	
Ändring	av	regler	Nordiskt	Mästerskap 
Gun presenterade förslag till redaktionella ändringar i regler för Nordiskt Mästerskap. 
 
Beslut:	
Styrelsen gav Gun i uppdrag att kontakta övriga Nordiska länder och presentera förslaget. 
	
SSRK:s	remiss	regelrevidering	
Gun presenterade förslag till svar på remiss från SSRK gällande regelrevidering. 
 
Beslut:	
Styrelsen beslutade enligt förslag. Gun svarar SSRK. 
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A‐prov	
Att arrangera ett A-prov medför stora kostnader och tyvärr deltar ofta bara ett fåtal 
golden. Gun föreslår att vi ska arrangera ett inofficiellt A-prov kombinerat med ett 
utbildningstillfälle under 2019 för enbart golden. 
 
Beslut:	
Att arrangera inofficiellt A-prov/utbildningstillfälle under 2019. 
 
 

		  
§	97	 EXTERIÖR	
	 Rapport	

Efter att styrelsen påpekat hur få rasspecialister och grupp 8-domare som anlitas i SSRK:s 
avdelningar, kommer utställningsansvarig i SSRK Hs att ta upp frågan med avdelningarna. 

  
	 Krav	på	Open	Showdomare	

Diskussion kring skrivelse från medlemmar gällande krav på Open Showdomare. 
Personliga åsikter gällande domare hanteras inte av klubbstyrelsen som bara har att ta 
ställning till om domaren uppfyller kraven enligt våra regler för Open Showdomare. SKK:s 
domaretiska regler för officiella utställningsdomare gicks också igenom. 
 
Beslut:	
Skrivelsen föranleder inte någon ändring av GRK:s regler och krav på Open Showdomare. 

	
Medlemskap	för	att	delta	på	Open	Show	
Kristina presenterade resultat från undersökning kring om sektioner kontrollerar att det 
finns ett aktivt medlemskap i GRK. Ett fåtal sektioner begär in medlemsnummer vid 
anmälan men har själva ingen möjlighet att kontrollera om det stämmer. Kristina föreslår 
att stickprov görs under 2019 för att se om fler kontroller är nödvändiga. Vid 
arrangerandet av en Open Show kan sektionerna skicka in t ex tio anmälningar till 
Kristina som ombesörjer kontroll av dessa. Eventuella kontakter som krävs kommer 
också att skötas av klubbstyrelsen. 
 
Beslut: 
Stickprovskontroll införs under 2019. 

 
	 Club	Show	2019	
	 Kristina rapporterade från det pågående arbetet som går planenligt.  
  
	 Uppdatering	domaranvisningar	
	 Uppdaterade domaranvisning redovisades. 
 
 Beslut: 
 Uppdaterade domaranvisningarna fastställs och distribueras till samtliga domare.  
 

Remiss	gällande	förslag	till	förändring	i	Utställnings‐	och	Championatregler	2022‐2026	för	
SSRK:s	raser 
Genomgång av förslag till förändringar i Utställnings- och Championatregler 2022-2026 
för SSRK:s raser. 
 
Beslut:	
Kristina besvarar remissen.  
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Utbildningsdag	för	officiella	utställningsdomare	
En förfrågan har inkommit om att arrangera en gemensam utbildningsdag för officiella 
domare som dömer golden retriever och labrador retriever, men inte är rasspecialister. 
Styrelsen anser att en sådan utbildning är värdefull och skulle gynna rasen. 
 
Beslut:	
Styrelsen beslutar att avsätta medel i budgeten för 2019 till en sådan utbildning. Kristina 
besvarar förfrågan, samt meddelar Labrador retrieverklubben vårt beslut. 
 
 

	 	 	 	
§	98	 GOLDENSPECIALEN	

Lena informerade om att arbetet med planeringen inför Goldenspecialen 2019 går bra. 
 
Beslut:	
Att skapa en E-postadress specifikt för GS 2019, där alla i kommittén som har behov 
enkelt kan komma åt anmälningar och frågor.  
	
	

  
§	99	 INFORMATION	/	PR	
	 Rapport	medlemsservice	

Anita rapporterade om arbetet med byte av medlemsservice. Bytet av leverantör kommer 
att ge oss många fördelar. Genomgång av de praktiska detaljerna inför flytten av 
medlemsregistret kommer att göras på ett telefonmöte den 16 januari. Anita Ohlson och 
Cathrin Möller deltar på mötet. 
 
Valpköparmedlemmar	
Antalet uppfödare som skänker ett års medlemskap till sina valpköpare har ökat, vilket är 
mycket glädjande. Diskussion om hur vi gör för att bibehålla eller kanske öka antalet 
valpköparmedlemmar.  
 
Beslut:	
Styrelsen beslutar att på olika sätt och i olika forum informera uppfödare om 
valpköparmedlemskap. 

  
	 Anslagstavlan	Golden	Nytt	
 Ämnen att informera om på ”Anslagstavlan” i Golden Nytt diskuterades. 
 
 
  
§	100	 UTBILDNING	
	 Frågor	kring	rasutbildningen	

Tre personer läste under 2018 rasutbildningen med hjälp av mentorer. Ingen sektion 
arrangerade någon studiecirkel. Diskussion kring hur stor efterfrågan är och hur vi kan 
öka den. Sektion Dalarna/S Gävleborg arrangerar en distansutbildning med start i 
februari. 
 
Beslut:	
Att hålla kontakt med Dalarna/S Gävleborg för att få en utvärdering av konceptet med 
distansutbildning.  
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Goldenlägret	
Lena informerade om planeringen inför Goldenlägret 2019. Instruktörer är tillfrågade och 
anmälan publiceras på hemsidan samtidigt som Golden Nytt utkommer med information i 
vecka 10.  

	 	
	 Exteriörkurser	

Lena och Kristina har arbetat fram ett förslag till uppdatering av manualerna för att 
arrangera exteriörkurs del I-III.  
 
Beslut:	
Styrelsen beslutade att fastställa manualerna för att arrangera exteriörkurs I-III. 
Exteriörkurs III ska fortsättningsvis administreras av klubbstyrelsen. 
 
Beslut:	
Att planera för en Exteriörkurs III under 2020 
 
 

§	101	 SEKTIONERNA	
Sektionskampen	
Kristina redovisade resultatet av sektionernas poängkamp. Ansökan har inkommit från 
fem sektioner. Styrelsen vill uppmuntra fler sektioner att söka i framtiden. Reglerna 
gällande arrangemang av MH och BPH förtydligades. 
 
Resultat:	
1. Värmland 60 p 
2. Stockholm/Gotland 55 p 
3. Skaraborg/Älvsborg 55 p 
 
Medlemsvärvningen blev avgörande mellan Stockholm/Gotland och Skaraborg/Älvsborg. 
 

	 Planering	sektionsdagarna	
 Styrelsen gick igenom programmet för sektionsdagarna och gjorde de sista justeringarna. 
	
	
	 		
§	102	 GOLDENFULLMÄKTIGE	

Yttrande	inkommen	motion	
Styrelsen fastställde yttrande på den inkomna motionen.  

	 	
	
§	103	 BEVAKNINGSLISTAN	
	 Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades. 
 
	
§	104	 INKOMMANDE	SKRIVELSR	
181112 SKK – disciplinnämndens åtgärder, en förklaring 
181112 SKK – information gällande hantering av disciplinärenden 
181112 SKK – disciplinnämndsbeslut, nio stycken 
181116 SSRK – påminnelse om ansökan om utställningar 2021 
181119 Skrivelse gällande Open Showdomare 
181130 SKK – Guide att tolka BPH-resultat 
181130 SKK – 500-analys BPH Golden retriever  
181130 SKK – uppdaterad 200-analys – kortversion 
181207 SSRK – diplomerad WT-domare, Eddie Nilsson 
181213 SSRK – remiss viltspårdomare Gustav Tilerstrand 
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181221 SSRK – begäran om medlemsstatistik per 2018-12-31 
181221 SSRK – remiss utställnings- och championatbestämmelser 2022-2026 
181221 SSRK – remiss poängberäkning för SKK:s bruksavelspris 
	
	
§	105	 UTGÅENDE	SKRIVELSER	 	
181119 Uppsägning av avtal Föreningssupport/Bizsys AB 
181119 Svar gällande Open Showdomare 
181120 Skrivelse till sektion gällande arrangerande av exteriörkurser  
181120 Svar angående ansökan om Open Showdomare 
181204 Skrivelse till SSRK gällande FB-R 
          
	
§	106	 MÖTETS	AVSLUTANDE	

Ordförande avslutade mötet och tackade för en givande helg.  
 
	
	
 

.......................................... ........................................ ............................................. 
 Anita Ohlson  Gun Eriksson  Marie-Louise Scanlan 

Ordförande  Justerare  Sekreterare 


