Protokoll för vid styrelsemöte den 25 september 2014, per telefon kl. 20.00
Beslutande:

Owe Rindstrand
Anita Ohlson

Annika Andersson
Janet Johansson
Eva Arnell Ek

Lena Ohlsson
Anmält förhinder:
Inger Karlsson
Cathrin Möller
Maria Sjöberg

§ 52

§ 53

§ 54

MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
VAL AV JUSTERARE

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Annika Andersson.
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes.

§ 55

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

§ 56

ORDFÖRANDE

Godkännande av protokoll från augusti 2014 bordlades till nästa ordinarie styrelsemöte.

Motioner till SSRK:s fullmäktige

Styrelsen diskuterade formuleringar av motioner som ska skickas till SSRK:s fullmäktige.

Motion 1: Yrkande om att WT ska bli officiell tävlingsform.

Motion 2: Yrkande om att fullmäktige ska utse en suppleant i valberedningen.

Beslut: Att skicka in två motioner till SSRK:s fullmäktige.

Motion från SSRK Dalarna

SSRK Dalarna har kontaktat oss för att efterhöra intresset att stödja en motion om att ge

avdelningar och rasklubbar möjlighet att arrangera ett särskilt prov, där hälften av
platserna ska vara avsatta för funktionärer som tjänstgjort under säsongen.

Sign …………. …………
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Beslut:

Golden retrieverklubben stödjer motionen. Owe meddelar detta till SSRK Dalarna.

§ 57

MENTALITET/FUNKTION

SLU har bett om hjälp med att försöka få fler goldenägare att besvara enkäten om

hundars beteende i vardagen. Lena svarar och ber om en kort informationstext som kan
publiceras i Golden Nytt och på hemsidan.

§ 58

EXTERIÖR

Club Show 2017

Två sektioner har visat intresse för att arrangera CS 2017. Vi inväntar formella
ansökningar och tar beslut så snart dessa kommit in.

Beslut:

Styrelsen överlåter till AU att fatta beslut om vilken sektion som ska få arrangera
Club Show 2017.

Open Show domarkonferens

Ett antal hundar behövs till konferensen för bedömning. Annika Andersson arbetar
med att få ihop hundägare som vill komma till konferensen med sina hundar.

Beslut:

Om någon hundägare begär milersättning för att komma får detta utbetalas mot

inskickande av reseräkning till klubbens kassör. Beräknas kosta klubben sammanlagt
högst 2.000 kr.

Enkät om klubbens utställningsverksamhet

SKK har skickat ut en enkät med frågor om den officiella utställningsverksamheten.

Beslut:

Maria Sjöberg besvarar enkäten

§ 59

ÖVRIGA FRÅGOR

Möte med SKK

Annika har varit i kontakt med SKK:s avd. för avel och hälsa för att få till stånd ett möte

där vi kan diskutera aktuella frågor i rasen, som t.ex. avläsning av HD/ED-röntgen,
avelsindex m.m. SKK återkommer med förslag på mötesdatum.

§ 60

MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande tackade för mötet och förklarade mötet avslutat.

_________________________
Owe Rindstrand
Ordförande

Sign …………. …………

________________________

Annika Andersson
Justerare

__________________________

Anita Ohlson

Sekreterare
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