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Protokoll styrelsemöte 9-10 april 2022, Scandic Hotell, Upplands Väsby 
	
Beslutande:	
Anita Ohlson 
Lena Ohlsson 
Gun Eriksson 
Tezzy Vaerlien § 21-22, 26-32 
Janne Ytterbom 
Kristina Nieminen 
Sara Berglund § 21-22, 26-32 (digitalt via Zoom) 
Maria Wide Hultgren § 15-20 & 23-25   
 
Suppleanter:	
Maria Wide Hultgren § 21-23 & 26-32   
 
Anmält	förhinder:	
Kristina Osin 
 
 
	
§	15	 MÖTETS	ÖPPNANDE	
	
	
§	16	 VAL	AV	SEKRETERARE	OCH	JUSTERARE		
	 Val av sekreterare: Kristina Nieminen. 

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Lena Ohlsson. 
	

	
§	17	 GODKÄNNANDE	AV	DAGORDNING	
	 Föreliggande dagordning godkändes med anmälda tillägg. 
	
	
§	18	 GODKÄNNANDE	AV	FÖREGÅENDE	PROTOKOLL	
	 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
	
	
§	19	 ORDFÖRANDE	
	 AU‐beslut	

AU har i samråd med styrelsen beslutat att inte införa lagtävling på GS under 2022. 
Förslaget bör genomarbetas och förankras bättre innan vi inför en ny typ av tävling på 
Goldenspecialen. 
	
Rapport	från	arbetsgrupp	SSRK	
Anita har deltagit på två teamsmöten med arbetsgruppen för medlemskap i 
organisationen och informerar om diskussionerna som förekommit. Arbetsgruppen 
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kommer att fortsätta diskussionerna vid fler möten. Frågan kommer också att diskuteras 
på SSRK:s representantskapsmöte. 
 
Jubileumslogga	2023	
Anita presenterar föreslagen logga för jubileumsåret 2023.  
 
Beslut:	
Att använda föreslagen logga.  
 
Profilprodukter	50‐årsjubileum	
Vi går igenom olika förslag på saker på profilprodukter. 
 
Beslut:	
Anita begär offert på föreslagna produkter och återkommer. 
	
Klubbens	Utmärkelser	
Vi diskuterade om problemen med pokalerna som följer med klubbens utmärkelser och 
hur de åldrats samt de logistiska problemen. De är slitna och börjar falla isär och vi vill 
bevara dem innan de skadas ytterligare och önskar därför att de inte ska skickas runt 
vidare. 
 
Beslut:	
Anita formulerar ett förslag på en proposition om att ersätta dem med en ingraverad 
glasstatyett som man får behålla som ett minne av utmärkelsen. 
 
Bevakningslistan	
Bevakningslistan uppdateras. 
 
	 	

§	20	 EKONOMI	 	
	 Ansökan	om	bidrag	för	Open	Showdomare	

Vi har mottagit en ansökan från en sektion om resebidrag för en Open Showdomare. 
Utställningen genomfördes kort efter att restriktionerna släppte, vilket medförde 
onormalt höga resekostnader för domaren. 

  
Beslut:	
Vi kommer att bidra med en del av den extraordinära kostnaden. 

	 	
	 Sektionernas	poängkamp	2021	
	 Inte heller 2021 har vi kunnat genomföra sektionernas poängkamp p.g.a. Covid-19. 
 

Beslut:	
Att prissumman delas lika till alla sektioner och utbetala 1000 kr till varje sektion. 

 
Bevakningslistan	
Bevakningslistan uppdateras. 

	
	
§	21	 RAS/AVEL/HÄLSA	

Behandling	av	inrapporterade	hälsouppgifter	
SSRK:s avelskommitté har svarat på vår fråga angående att offentliggöra inrapporterade 
hälsouppgifter som vi fått önskemål om via brev från en medlem. Klubbstyrelsen 
diskuterar svaret, som innebär att vi avråds från att publicera uppgifter på individnivå, då 
detta inte är förenligt med GDPR. Risk finns också att det skapas listor med diagnoser som 
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inte är fastställda på ett kvalitetssäkrat sätt, dvs. av specialist eller obduktion där så krävs. 
Uppgifterna kan misstolkas av läsare som inte är väl insatta i arvsgången. 
 
Beslut:	
Att inte offentliggöra de inrapporterade hälsouppgifterna. Vi kommer att svara 
brevskrivaren. 
	
Nytt	PRA‐fall	
Det har uppkommit ett nytt PRA-fall, där båda föräldrarna är hereditärt fria på varsin typ 
av GR_PRA. Annika Andersson har tillfrågats om att jobba med ärendet, vilket hon 
accepterat. Kontakt har tagits med uppfödare, hanhundsägare samt forskare på SLU. 
 
Arbetsgrupp	uppdatering	av	RAS	
Vi ska bilda en arbetsgrupp för att starta arbetet med att uppdatera RAS. Vi diskuterar 
hur arbetet ska inledas och vilka som skulle kunna vara med i arbetsgruppen. 
 
Beslut:	
Tezzy och Anita kontaktar föreslagna personer. 
	
Bevakningslistan	
Bevakningslistan uppdateras 
 
Valphänvisningsregler	

	 Ett förslag diskuteras om huruvida medlemmar som genomfört SKK:s uppfödarutbildning  
 ska skriva slutprovet i GRK:s rasutbildning för att få valphänvisning via GRK. 
 

Beslut:	
Vi ändrar kriterierna för att använda sig av valphänvisningen på så sätt att den som 
genomgått SKK:s Uppfödarutbildning ska godkänt ha skrivit slutprovet i GRK:s 
rasutbildning.	
	
	 	 	 	 	 	

§	22	 FUNKTION		
	
Lista	över	funktionärer	
Vi har nu erhållit listor över funktionärer, testledare och beskrivare för FB-R. 
Vi ser över listorna som verkar sakna några namn. 
  
Beslut:	
Om vi upptäcker namn som saknas på listorna ska detta meddelas till Sara, som sedan 
sammanställer och skickar till SSRK.  
	
FB‐R	
Kennel Kapplandet kommer att genomföra en FB-R i klubbens regi. Klubbstyrelsen sköter 

 administration av anmälningsavgifterna. 
	
Bevakningslistan	
Bevakningslistan uppdateras. 
	
	

§	23	 MENTALITET	
	 BPH	

Vi diskuterar hur det ser ut med tillgängligheten att få hundar beskrivna i olika delar av 
landet.  
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Beslut:	
Lena kontaktar Kommittén för hundars mentalitet (KHM)	för att få en bild över 
tillgängligheten med tanke på kommande uppdatering av RAS. 
	
Bevakningslistan	
Bevakningslistan uppdateras.	

§	24	 JAKT	
	 Remisser	jaktprovsdomare	
	 Vi går igenom de inkomna remisserna. 
	 	

Beslut:	
Att tillstyrka samtliga ansökningar. 

	
	 Rapport	från	domarkonferens	retriever	
	 Janne deltog på domarkonferensen retriever och informerar om vad som diskuterades. 
 

Prisrosetter	Klubbmästerskapet	
Arbetsgruppen för KM har frågat om färgerna på rosetterna och varför de inte är röda, blå 
och gula. 
 
Beslut:	
Vi kommer att diskutera frågan när det närmar sig ny beställning. 
 
Lotteri	Klubbmästerskapet	
Klubbstyrelsen kommer att ansvara för lotteriet på KM. Gun ansvarar för att få in priser 
till prisbordet och inköp av lottringar. Ansvaret att sälja lotter på plats kommer att rotera. 

  
Önskemål	från	sektion	om	jaktprov	för	egna	rasen	
En sektion har önskat att Goldenklubben ska få kunna arrangera officiella jaktprov för 
endast golden retriever. Idag får man inte låsa prov för endast en ras, med undantag för 
Klubbmästerskapet. Det är svårt att motivera sektionerna att arrangera prov där endast 
ett litet antal av de startande tillhör den egna rasen.  
	
Beslut:	
Att skriva till SSRK Hs och be dem se över möjligheterna till detta. 
 
A‐provskurs	
Den planerade A-provskursen är inställd p.g.a. lågt deltagarantal. 
 
Finansiering	av	A‐prov	
SSRK Hs har beslutat att alla starter på A-, B- och C-prov ska belastas med en avgift på 30 
kr per start. Denna summa ska sedan samlas i en pott att använda för att finansiera A-
prov. 
 
Beslut:	
Klubbstyrelsen ifrågasätter SSRK:s mandat att fatta detta beslut. Vi kommer också att 
bestrida eventuella kostnader som åläggs oss kring detta. Några pengar kommer inte att 
utbetalas från GRK utan juridisk prövning. 
 
Bevakningslistan	
Bevakningslistan uppdateras. 
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§	25	 EXTERIÖR	
Club	Show	2022	
Planeringen för Club Show går bra. Sektionen har skickat in minnesanteckningar från den 
arbetsgrupp som jobbar med arrangemanget. 
	
Beslut:	
Kristina ingår i bestyrelsen för Club Show tillsammans med Martina Rautio och Erika 
Nordlund. Anna Holter är kommissarie. Klubbens representant på Club Show är Tezzy 
Vaerlien. 
 
Exteriörutbildning	steg	II	&	III	
Exteriör II genomförs den10-11 september med Annika Thunfors och Susanne Björkman 
som kursledare. Exteriör III den 29-30 oktober med Kjell Svensson som kursledare. 
 
Vi går igenom kostnaderna för utbildningen och diskuterar pris för deltagarna. Annons 
kommer att finnas i Golden Nytt och på hemsidan, e-post kommer skickas till de som 
anmält intresse för kursen. 
	
Beslut:	
Utbildningen blir kostnadsfri för deltagare, men de som vill äta middag och övernatta 
betalar självkostnadspris för detta. 
 
Utländska	domare	på	Open	Show	
På sektionsdagarna väcktes frågan om utländska domare på Open Show. Uppfattningen vi 
fick efter diskussionen är att majoriteten vill att vi ska värna om konceptet och det 
ursprungliga syftet med Open Show och se till att de svenska utbildade domarna ska få 
möjligheten att döma så mycket som möjligt. Vi vill tänka på frågan ytterligare innan vi är 
redo för att fatta något beslut. 
 
Bevakningslistan	
Bevakningslistan uppdateras. 
	
	 	 	 	

§	26	 GOLDENSPECIALEN	
	 Synpunkter	på	Goldenspecialen	från	sektionsdagarna	

Vi gick igenom synpunkterna från sektionsdagarna angående Goldenspecialen och 
kommer att ta med oss det som framkommit i den fortsatta planeringen. 
 

	 Uppdatering	WT‐regler	
	 Vi diskuterar de nya anvisningarna för SSRK Working Test. 

	
Beslut:	
Hemsidan ska uppdateras med korrekta uppgifter utifrån de nya reglerna.	  

 
	 Offert	Gammelkroppa	

Vi har nu fått offerten för 2022 års Goldenspecial. En del höjda priser gör att budgeten 
behöver justeras. Vi behöver också se över fler möjligheter att öka intäkterna.  
 
Beslut:	
Kristina återkopplar till Gammelkroppa och försöker förhandla ner priset på vissa poster. 

	 	
	 Bevakningslistan	

Bevakningslistan uppdateras. 
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§	27	 INFORMATION	/	PR	
	 	Annonspolicy	Golden	Nytt	

	Anita föreslår att vi utarbetar en annonspolicy för Golden Nytt. 
 
Beslut:	
Anita gör ett förslag på policy och presenterar på nästa möte. 
 

	 Marknadsföring	av	Golden	retriever	på	mässor	
Vi går igenom dokumentet för deltagande på mässor. Dokumentet är senast uppdaterat 
2011 och behöver ses över. 
 
	Beslut:	
Anita uppdaterar dokumentet. 
De sektioner som deltar på en mässa får 1000 kr per deltagande dag i bidrag.  
 

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

Bevakningslistan uppdateras. 
	
	
§	28	 UTBILDNING	
	 Goldenlägret	
	 Lena informerar om arbetet med Goldenlägret. 
 
	 Bevakningslistan	

Bevakningslistan uppdateras. 
	
	
§	29	 SEKTIONERNA	
	 Utvärdering	sektionsdagarna	

Vi gick igenom utvärderingen från sektionsdagarna. Både ris och ros som brukligt är. Vi 
tar med oss synpunkter och förslag inför planeringen av nästa års sektionsdagar. 

 
 Fråga	om	bidrag	från	sektion	

Vi har fått en fråga från en sektion med önskemål om att betala för en föreläsning med Eva 
Bodfält för sektionens medlemmar. 
	
Beslut:	
Vi kommer inte bekosta föreläsningen. Det överskott som sektionen har är meningen att 
användas till denna typ av aktiviteter. 
 

	 Bevakningslistan	
Bevakningslistan uppdateras. 

	
	
§	30	 GOLDENFULLMÄKTIGE	
	 Bevakningslistan	

Bevakningslistan uppdateras. 
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§	31	 INKOMMANDE	SKRIVELSER	
220401 SSRK – Påminnelse om anmälan till Funktionärsträffen och 

Representantskapsmötet senast 4 april 
220401 SSRK – Uppdaterad domarlista från retrieverdomarkonferensen den 12-13 

mars  
220401 SSRK – Protokoll från HS-mötet den 16 mars 2022 
220328 SSRK – Remiss - jaktprovsdomare - Anna Londré 
220328 SSRK – Remiss - jaktprovsdomare - Maria Söder 
220328 SSRK – Remiss - jaktprovsdomare - Helena Lindström 
220328 SSRK – Remiss - jaktprovsdomare - Eddie Nilsson 
220328 SSRK – Remiss - jaktprovsdomare - Fredrik Lindström 
220327 SSRK – Minnesanteckningar från möte med arbetsgruppen 

             ”Vårt medlemskap” 
220325 SSRK – Anvisningar SSRK:s utställningar fr o m 2022-04-01 
220325 SSRK / SKK – Information om SKK Utställning 
220318 SSRK / SBK – Domarutbildning Rallylydnad 
220310 SSRK – Adresslista funktionärer, testledare och beskrivare FB-R 
220304 SSRK – Inbjudan SSRKs funktionärsträff 
220304 SSRK – Inbjudan SSRKs representantskapsmöte 
220304 SSRK – Protokollsutdrag SSRK Hs § 22, § 38 och § 51 
220304 SSRK – SKKs ställningstagande gällande Ukraina 
220225 SSRK – Betr. SSRK Förtjänsttecken 
220225 SSRK – Information kring höjd milersättning 
220225 SSRK – SKK Visionsarbete ”SKK 2030” 
220225 SSRK – SSRK AKs svar på fråga angående omprövning av HD 
220225 SSRK – Rek. reseersättningar och rollen som arbetsgivare 
220225 SSRK – SSRK som arbetsgivare 
220225 SSRK – Remiss jaktprovsdomare – Jens Andersson 
220211 SSRK – Uppdaterade anvisningar för exteriörbedömning 
220211 SSRK – SKKs valberedning inför KF 2023 
220204 SSRK – Betr. Utbildning inom FB-R 
220128 SSRK – DN-beslut 74, 76, 77 2021 
220128 SSRK – Information om årsmöten 
220121 SSRK – Auktoriserade exteriördomare 
220121 SSRK – Medlemsavgift SSRKs rasklubbar 
 
 

§	32	 UTGÅENDE	SKRIVELSER	 	
 220330 SSRK – Protokoll från konstituerande möte 2022-03-27 
220127 Medlem – Angående avelsrekommendationer och observandum i Avelsdata 
211123 Medlem – Angående sekretess på inrapporterade hälsouppgifter 

 
  
§	33	 MÖTETS	AVSLUTANDE 
 Anita avslutar mötet och tackar alla för en givande helg. 
 
 
 
 
 
 ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 
 Anita Ohlson  Lena Ohlsson  Kristina Nieminen 
 Ordförande  Justerare  Sekreterare 


