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Synpunkter på dokumentet ”Hur skulle en retrieverklubb i Sverige kunna vara
organiserad?” Diarienummer UT 010-107
Golden retrieverklubbens Västmanlandssektion har under ett speciellt utlyst medlemsmöte den 22
mars 2016 diskuterat rubricerad skrivelse. Mötet har annonserats på vår hemsida och via vår
medlemssida på Facebook. Vid mötet deltog 12 medlemmar ur Västmanlandssektionen.
Sammantaget utifrån frågeställningarna ser vi att många frågor går i varandra.
Hur skulle en svensk retrieverklubb se ut idag?
Samma upplägg som idag fast utan spanieldelen.
Vilken verksamhet skulle den driva?
Handha råd och anvisningar för olika provtyper
Utbilda och licensiera domare
Arrangera officiella och inofficiella prov/ officiella utställningar
Driva FB-R
Avelsfrågor
Viltspår
Kursverksamhet
Hur skulle den vara uppbyggd och organiserad?
Viktigt med en representativ styrelse både utifrån kompetens men också rasrepresentation.
Håll kvar samma regioner som tidigare men kanske snegla på hur de olika rasklubbarna är
uppbyggda.
Gärna minst en rasrepresentant från varje rasklubb, viktigt med bred representation.
Vad skulle rasklubbar och lokala eller regionala klubbar jobba med?
Försöka få de olika delarna att jobba mer tillsammans.
Gärna minst en rasrepresentant från varje rasklubb.
Viktigt med bredd.
Mer samarbete/ samverkan över gränserna.
Samordna almanackan mellan klubbarna för olika aktiviteter så att minimerar krockar.
Prova på dag för retriever framförallt för nya medlemmar och oavsett vad man vill syssla med.

Viktigt med lokal förankring.
Kan man snegla på rasklubbarnas avdelningar/regioner och försöka få så lika överensstämmande
som möjligt.
Att t ex en utställningsansvarig har en kommitté med en från varje ras för att få fler som ”drar
lasset”/ lär sig.
Ovanstående koncept kan gälla för andra aktiviteter också.
Hur säkerställer man att rasklubbarnas åsikter beaktas?
Hur skulle en klubb kunna organiseras för att vara öppen, engagerande, och nära medlemmarna?
Denna fråga ansåg vi att det finns svar på i tidigare svar.
Vi diskuterade även medlemsavgifterna retrieverklubb, rasklubb, dubbelanslutningar samt alla andra
medlemsavgifter som man oftast betalar.
Vid pennan
Eva Carlin

Deltagande medlemmar:
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Eriksson, Pia Packalén, Lena Gillberg, Anitha Wikström, Kristina Karlsson och Eva Carlin

