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Arbets- och beslutsordning vid Golden retrieverklubbens Fullmäktigemöte 26 mars 2017 
 
 
Yttranden 
Varje delegat upptagen i röstlängd äger rätt att yttra sig och ställa förslag vid fullmäktigemötet. 
De i § 7 mom. 7 angivna har rätt att närvara och yttra sig. De har också rätt att i protokollet få 
antecknat en mot beslut avvikande mening. 
 
Reservation 
Eventuell reservation till fullmäktigemötets beslut i ett ärende ska anmälas till mötesordföranden vid 
beslutstillfället. Reservationen ska dessutom lämnas i skriftlig form till mötesordföranden innan 
fullmäktigemötet förklaras avslutat. 
  
Replik 
Den som blir direkt angripen i diskussionen har rätt att begära replik som bryter talarordningen. Den 
på vilken replik begärts har rätt till en motreplik. Repliklängden får ej överstiga en minut. 
 
Röstlängd 
Berättigade att delta i beslut är de delegater som finns förtecknade i den röstlängd som efter 
justering fastställs av fullmäktigemötet. Varje närvarande delegat har en röst. I enlighet med stadgan 
är fullmaktsröstning inte tillåten. Fullmäktige kan endast fatta beslut i ärenden som föranmälts, dvs. 
stadgeenliga ärenden, av styrelsen väckta frågor samt motioner inkomna i stadgeenlig ordning.  
 
Motioner 
Vid behandling av motioner kommer ordet att ges i tur och ordning till: styrelsen, motionären, 
fullmäktigedelegater (ordet fritt). 
 
Beslut 
När talarlistan gåtts igenom och överläggningen i ärendet är avslutad kan ingen erhålla ordet för 
annat än ordningsfråga. Därefter justerar ordföranden lagda förslag. Sedan samtliga förslag visat sig 
rätt uppfattade föreslår ordföranden propositionsordning för besluten, vilket skall godkännas av 
fullmäktige. Därefter ställs proposition. Den propositionsordning som kommer att användas är den 
gängse i föreningslivet, varvid de olika förslagen ställs mot varandra. När ordföranden, efter 
fastställd propositionsordning, frågar på de olika förslagen tas alltid styrelsens förslag först. 
 
Votering 
Om votering begärts kommer först en försöksvotering att genomföras. Undantaget där sluten 
votering begärts. Försöksvotering går till så att ordföranden, med användande av tidigare fastställda 
propositionsordning, ber röstberättigade att räcka upp handen, så att en översiktlig 
majoritetsbedömning kan ske. Om utfallet är klart, frågar ordföranden om votering vidhålles. Om 
ingen vidhåller sker beslutet. 
 
Vid val frågas på samtliga föreslagna kandidater. All omröstning sker öppet, såvida inte någon 
röstberättigad delegat begär sluten sådan. Vid lika röstetal avgör lotten. 
 
Majoritet 
Enkel majoritet tillämpas i sakfrågor, kvalificerad majoritet där stadgan så kräver, och vid personval 
relativ majoritet. 
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DAGORDNING 
Golden retrieverklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2017-03-26 
 
 

§ 1 
 
§ 2 
 
§ 3 
 
§ 4 
 
§ 5 
 
 
§ 6 
 
§ 7 
 
§ 8 
 
§ 9 
 
 
 
§ 10 
 
 
§ 11 
 
 
§ 12 
 
§ 13 
 
 
 
 
 
§ 14 
 
 
§ 15 
 
§ 16 
 
§17 
 
§ 18 
 
 
 
§ 19 
 
§ 20 

Mötet öppnas 
 
Fastställande av röstlängden 
 
Val av ordförande och vice ordförande för mötet 
 
Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
 
Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordföranden skall justera protokollet 
 
Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat 
 
Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 
 
Fastställande av dagordningen 
 
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och 
resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas 
berättelse 
 
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust 
 
Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag 
föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen 
 
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till: 

• verksamhetsplan för kommande år, medlemsavgifter och rambudget för 
kommande år 

• fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, 
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer 

 
Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i 
klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 
 
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
 
Val av valberedning och suppleant till valberedningen 
 
Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16 
 
Frågor som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal 
sektion eller enskild medlem anmälts till klubbstyrelsen för behandling av 
fullmäktigemötet 
 
Övriga frågor 
 
Mötets avslutande 
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KLUBBSTYRELSEN 2016 
 
Ordinarie ledamöter 
Anita Ohlson, ordförande 
Lena Ohlsson, vice ordf., funktion, mentalitet, utb. 
Inger Karlsson, kassör 
Annika Andersson, avel & valphänvisning 
Janet Johansson, hälsa 
Kristina Nieminen, exteriör- & sektionsansvarig 
Susanna Johansson, jakt 
 
Suppleanter 
Cathrin Möller, medlemshantering 
Ingrid Andersson 
 
Adjungerade 
Annika Sahl Kadar, sekreterare 
Eva Skagert, postmottagare 
 
Arbetsutskott (AU) 
Anita Ohlson 
Lena Ohlsson 
Inger Karlsson 
 
Avelsstruktur 
Lena Widebeck 
 
Exteriörstatistik 
Eva Carlin 
 
Kommittén för Nordiskt Mästerskap 
Gun Eriksson 
Nina Johansson 
Eva Arnell Ek 
Annika Sahl Kadar 
 
Redaktionskommitté Golden Nytt 
Anita Ohlson 
Annika Andersson 
Eva Skagert 
 
Goldenspecialenkommittén: 
Lena Ohlsson 
Eva Carlin 
Thomas Broberg 
Boel Andersson 
Daniel Ekblom 
Inger Karlsson 
Anita Ohlsson 
 
Aktivitetssektionerna   
Klubben har för närvarande 16 aktivitets-
sektioner runt om i landet 
 
 

Ansvarig utgivare Golden Nytt 
Anita Ohlson 
 
Valphänvisningen 
Ingela Påsse van Reis 
Annika Andersson 
Cathrin Möller 
Eva Arnell Ek 
 
Revisorer och revisorssuppleanter 
Ingela Påsse van Reis, ordinarie 
Hans Hansson, ordinarie 
Malin Danielsson, suppleant 
Nils Gunnar Karlsson, suppleant 
 
Medlemsantal 
Den 31 december 2016 uppgick antalet medlemmar  
till 4 237, varav 268 är familjemedlemmar, 101 är 
utlandsmedlemmar och sju hedersmedlemmar. 
 
Hedersmedlemmar 
Per Aschan 
Ylva Braunerhjelm 
Märta Ericson 
Jan Eriksson 
Karin Eriksson 
Gert-Olle Lindqvist 
Gunnar Petersson 
 
Valberedning 
Eva Arnell-Ek (sammankallande) 
Robert Bohman 
Owe Rindstrand 
Gun Eriksson (suppleant) 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
 
Allmänt om verksamhetsåret 2016 
 
Det gångna året har varit fyllt av aktiviteter som går att läsa mer om under de olika ansvars-
områdenas redovisningar nedan. 
 
Sektionsdagarna 2016 
På årets sektionsdagar deltog 60 representanter från 15 av våra 16 lokala sektioner. Bland de olika 
programpunkterna fick deltagarna lyssna på Gunilla Lefvert som representerade SSRK:s kommitté 
för funktionsbeskrivning retriever (FB-R). Gunilla informerade om arbetet med FB-R och 
föreläsningen avslutades med att deltagarna fick gå utomhus, där de fick en demonstration av olika 
moment i beskrivningen. På söndagen höll Therese Rehn, SLU, en föreläsning, där hon berättade om 
en relationsstudie som hon genomfört på golden retriever och dess ägare. 
 
Ekonomi 
Det ekonomiska läget för klubben har under hela verksamhetsåret varit mycket gott.  
 
Registreringssiffrorna 
Det har inte skett någon större förändring av registreringssiffrorna jämfört med 2016. Sammanlagt 
registrerades 1 899 hundar under 2016, vilket är 64 färre än 2015. 
 
Våra samarbetspartners 
Samarbetet med våra partners Royal Canin och Agria har varit mycket gott under 2016. De har 
precis, som sedan många år tillbaka, ställt upp på många sätt på våra olika arrangemang. 
 
SSRK 
Anita Ohlson deltog på SSRK:s representantskapsmöte i maj. 
 
Forskningsfonden 
Goldenfonden fortsätter att växa. Stort tack till alla som bidrar! Det ger möjlighet att via fonden 
investera i forskning och andra projekt kring rasens utveckling i framtiden. 
 
Sektionerna 
I klubbens 16 sektioner har det praktiska medlemsvårdande arbetet genomförts. Klubbstyrelsen har 
regelbundet informerat sektionsstyrelserna genom ”Nyhetsbrevet”. Många väl genomförda och 
uppskattade arrangemang har anordnats i sektionerna under 2016. Utmärkelsen ”Årets Sektion” 
vanns i år av Uppland. På andra plats kom Skåne/Blekinge följt av trean Göteborg/Bohuslän. 
 
Goldenspecialen 
Under 2016 har klubbstyrelsen bildat en kommitté med representanter från klubbstyrelsen samt 
olika sektioner, som ska ansvara för Goldenspecialens genomförande. Kommittén har haft ett fysiskt 
möte den 23/7 på Villingsberg samt två telefonmöten. 
 
 
RAS/Avel 
 
Vår uppdatering av RAS kommer närmare och året har präglats av de inledande arbeten som krävs 
inför revideringen. Sektionerna har uppmanats diskutera RAS och komma med förändringsförslag. 
En Raskonferens med 40-talet deltagare hade också RAS som en viktig ingrediens. 
 
DNA-tester 
Klubben har arbetat vidare med de DNA-tester som finns tillgängliga avseende PRA på vår ras. Som 
ett led i arbetet med att få uppfödarna medvetna om vikten av att använda DNA-testerna för PRA 
beslutades vid 2016 års fullmäktige att valphänvisningskraven skulle ändras, så att alla 
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kombinationer med svenskägda avelsdjur skulle ha båda föräldrarna testade för GR_PRA1 och 
GR_PRA2. Vi har fortsatt våra diskussioner med SKK för att försöka få möjligheter att se vilka DNA-
tester som SKK godkänner för registrering, men som inte är tillgängliga varken för klubben eller dess 
medlemmar. Våra ansträngningar har hittills varit resultatlösa. 
 
Valphänvisning 
Under året har valphänvisning via telefon lagts ner på grund av minskad efterfrågan. Under en 
testperiod visade det sig att ytterst få efterfrågade denna telefontjänst. Presumtiva valpköpare väljer 
istället att söka information via nätet. Under året har klubben hänvisat 86 valpkullar och 19 
omplaceringar. Många av dem som använt sig av valphänvisningen har hört av sig och meddelat att 
de har fått många kontakter när blivande valpköpare sökt valp via Goldenklubbens valphänvisning. 
Efter beslut av Goldenfullmäktige infördes från halvårsskiftet regeln att svenskägda föräldradjur som 
får valphänvisning ska vara testade för GR_PRA1 och 2. Båda föräldrarna i en kombination ska alltså 
vara testade och endast en av dem får vara anlagsbärare för den sjuka genen. Detta har resulterat i 
att fem valpkullar nekats hänvisning för att en av föräldrarna inte var DNA-testad. 
 
Avelsindex 
Rasklubben fortsätter bevaka resultat av hur avelsindex fungerar i vår ras. Resultat så långt är att 
kullar med högt kullindex får klart bättre resultat än t ex kullar med index under 100. Sofia Malm 
presenterade i slutet av verksamhetsåret en utvärdering av indexsystemet. Klubben kommer mer 
ingående att gå igenom detta resultat under nästa verksamhetsår, men kan med klar tydlighet 
konstatera att avelsindex är ett utomordentligt hjälpmedel för att få fram kombinationer där andelen 
leddefekter blir mindre. 
 
Raskonferens 
Första helgen i oktober genomfördes en Raskonferens på Scandic Hotell i Upplands Väsby. Ett 40-tal 
medlemmar deltog. Konferensen koncentrerades på frågor kring det påbörjade RAS-arbetet och 
medlemmarnas grupparbeten kommer senare att användas när RAS ska uppdateras. För dem som 
valt att inte delta kom en fyllig information kring konferensen i medlemstidningen Golden Nytt.  
 
Golden Nytt 
Frågor rörande avel har även detta år tagit stor plats i vår klubbtidning Golden Nytt. Vi har också i 
tidningen gett stor plats åt våra sektioner och deras verksamhet. Genom att påvisa de många 
aktiviteterna ute i landet, som överensstämmer med våra intentioner i RAS, vill vi ge goda exempel 
på verksamheter som kan engagera många. Förhoppningsvis kan detta i förlängningen få fler 
medlemmar att delta med sina hundar på jaktliga och exteriöra aktiviteter, samt inspirera fler att 
genomföra både BPH och FB-R. 
 
Forskningsfonden 
Under verksamhetsåret har bidrag ur fonden utbetalts till SLU för ett projekt kring retinopati. 
Resultatet av forskningen kommer att redovisas löpande. 
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Mentalitet 
 
Under året har antalet BPH-banor utökats. SKK arbetar för att hela tiden hitta nya arrangörer samt 
för att se till att det finns banor spridda över hela Sverige. Allt för att göra BPH tillgängligt för så 
många som möjligt. Samtliga resultat finns registrerade på SKK. 
 
Tabellen nedan visar antalet beskrivna hundar från åren 2007 – 2016 

Källa: SKK Avelsdata 
I tabellen kan vi se att 47 hundar färre är mentalbeskrivna 2016 jämfört med 2015.  
 
Från 1997 och fram till 2016 har 4 680 golden känd mental status från MH eller BPH. 
 
Målsättning i RAS 
Målsättningen i RAS är att minst 30 % av avelsdjuren skall vara mentalbeskrivna. 245 tikar och 143 
hanhundar har använts i avel under 2016, av dessa är 54 tikar och 33 hanhundar beskrivna på BPH 
eller MH. Räknat i procent blir det 22 % av tikarna och 23 % av hanhundarna. Detta är en ökning från 
året innan, men når inte upp till målet i RAS. 
 
Antal mentalbeskrivna hundar som använts i avel 
 
Årtal 2012 2013 2014 2015 2016 
Hanar 23,5 % 25 % 31 % 21 % 23% 
Tikar 19,4 % 15,5 % 24 % 18 % 22% 
 
Att beskriva hundrasers mentala egenskaper och beteenden 
Goldenklubben har under året deltagit i ett projekt hos SKK. Projektet handlar om hur vi i framtiden 
ska beskriva våra hundars mentalitet.  
Första delen av SKK:s långsiktiga plan är att försöka underlätta för rasklubbarna att hitta en 
formulering kring den egna rasens mentalitet, som ger en mer utförlig bild. Samtidigt bör de 
frågeställningar som klubbarna utgår ifrån vara desamma och röra egenskaper såsom socialitet, 
aktivitetsnivå, funktion etc. Detta för att få en modell för att på ett mer relevant sätt kunna jämföra 
hundrasers egenskaper och beteende. 
 
 
 
 
 
 

ÅR ANTAL 
MH 

GENOMFÖRDA 
MH 

AVBRUTNA 
MH 

ANTAL 
BPH 

GENOMFÖRDA 
BPH 

AVBRUTNA 
BPH 

2007 379 363 16    
2008 387 371 13    
2009 315 297 18    
2010 222 217 5    
2011 297 288 9    
2012 201 199 2 44 41 3 
2013 151 146 5 40 39 1 
2014 95 92 3 69 64 5 
2015 145 141 4 135 131 4 
2016 96 94 2 137 128 9 
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Funktion 
 
FB-R 
Ett flertal beskrivare och testledare kommer från GRK:s sektioner. 
 
Under året har det varit 53 beskrivningstillfällen och av dessa var 19 anordnade av någon sektion 
inom GRK. Flest tillfällen hade FB-R kommittén och SSRK: västra med 11 tillfällen vardera, därefter 
GRK:s Medelpad/Hälsingland med sex tillfällen.. 
 
Under året har totalt 139 golden blivit beskrivna av sammanlagt 373 beskrivna retrievrar. 
Samtliga resultat finns registrerade hos SKK. 
 
Under åren 2014 – 2016 har totalt 366 golden blivit beskrivna. 
 

År 
Antal funktions- 

beskrivna hundar 
inom FB-R 

Antal genomförda 
beskrivningar 

Antal avbrutna 
beskrivningar 

2014   93   92 1 
2015 134 130 4 
2016 139 137 2 

 
Från september 2016 skickas en informationsbroschyr om FB-R till alla valpkullar på vår 
valphänvisning. 
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Jakt 
 
Klubbmästerskapet 
 
För sjätte året i rad genomfördes Klubbmästerskapet, med klubbstyrelsen som arrangör, på 
Villingsbergs skjutfält utanför Karlskoga. Provet ägde rum den 22–24 juli 2016.  
Klubbmästerskapet genomfördes i alla klasser och sammanlagt kom 97 ekipage till start. 
Nybörjarklassen hade rekordmånga anmälningar i år, vilket gjorde att vi fick bjuda in en extra 
domare för att ge alla möjlighet att starta. 
 
Domare: 
NKL – Sune Nilsson & Bengt Gustafsson 
ÖKL – Leif Gustafsson 
EKL – Lasse Hedman 
 
Provledare: Christine Jansson 
Kommissarie: Anita Ohlson 
 

   
Klubbmästare NKL: 
Doubleuse Artemis, Christina 
Gunnesby 
 

Klubbmästare ÖKL: 
Whispering Oaks Longrunner, 
AnneCharlotte Bengtsson 
 

Klubbmästare EKL: 
Kopparhults Poker, Wilma Steen 
 

 
Förstapristagare NKL: 
Doubleuse Artemis, Christina Gunnesby 
Weljesten Promise Au, Petra Soons 
Sungold Buick, Anette Sundqvist 
Andvingens Härliga Hedda, Kerstin Eriksson 
 
Förstapristagare ÖKL: 
Whispering Oaks Longrunner, AnneCharlotte Bengtsson 
Stjärnglimtens Qurella, Sara Andersson 
Goldwish Dagmar Long, Lena Lång 
Lisabackens Gangster-Glimma, Emma Regberg 
Seasymphony Fantastic Freja, Lotta Ottosson 
Doubleuse All-Star, Bengt Rödseth 
Doubleuse Goldeneye Pale Ale, Sune Andersson 
Kopparhults Pajaz, Lena Filipsson 
Ippika’s Wilde Elfe, Helena Björlund 
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http://www.sbktavling.se/dogs/30041894
http://www.sbktavling.se/dogs/30051241
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http://www.sbktavling.se/dogs/30027038
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http://www.sbktavling.se/dogs/30040382
http://www.sbktavling.se/dogs/30042718
http://www.sbktavling.se/dogs/30017868


Nordiskt Mästerskap WT 
 
Finland stod som arrangör för Nordiska Mästerskapet WT den 13 augusti 2016, där Sverige 
representerades av tre lag. Sven Ludvigsson var Sveriges domarrepresentant. Bästa svenska lag  
placerade sig på en tredje plats. 
 
Laget bestod av:  
Nina Johansson, Doubleswing 
Andrea Andersson, Krankesjöns Read Pearl 
Margret Bengtsson, LPIII SE LCH Havtornets Tempranillo 
 

 
 
 
Statistik retrieverjaktprov 
 
B-jaktprov 2016 
Siffror inom parentes avser 2015 
 

Antal 
hundar Nkl Ökl Ekl Totalt 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or 

220 
(210) 

200 
(204) 

120 
(138) 

76 
(55) 

396 
(397) 

148 
(137) 

120 
(122) 

64 
(65) 

64 
(73) 

62,6 
(65,5) 

16,2 
(18,4) 

 
A-jaktprov 2016 
Siffror inom parentes avser 2015 
 

Antal 
hundar Kkl Ekl Totalt Ej GK GK % 

GK 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or 

17 
(11) 

16 
(4) 

6 
(7) 

22 
(13) 

11 
(2) 

5 
(2) 

31 
(50) 

5 
(4) 

0 
(1) 

0 
(1) 

1 
(1) 

16.7 
(42,9) 

16.7 
(14,3) 
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Hälsa 
 
Medlemmar har hört av sig både per telefon och per e-post med frågor avseende hälsa. Ett fåtal 
medlemmar har fyllt i och skickat in Hälsablanketten angående sina golden. Fyra gånger per år 
publiceras ny avkommestatistik avseende HD och ED på hanhundar som har 30 eller fler röntgade 
avkommor. 
 
Ögonlysning av äldre hundar 
Genom att rabattera ögonlysningskostnaden för hundar över sju år uppmuntras ägare av äldre 
hundar att ögonlysa. Under 2016 har sammanlagt 10 hundägare har fått ersättning från 
forskningsfonden för detta syfte.  
 
Prcd-PRA 
Under 2016 DNA-testades fem golden för prcd-PRA, fyra med resultat fria och en anlagsbärare. 
En medlem har under 2016 skickat in resultat för DNA-test på prcd-PRA för publicering på hemsidan. 
 
Golden Nytt 
I hälsaspalten i Golden Nytt har medlemmarna uppdaterats om vad som skett under året avseende 
hälsa. Veterinära artiklar har publicerats i Golden Nytt. Hemsidan har uppdaterats när ny 
information har funnits. Hälsaspalten har under året varit inriktad på avstämningar gentemot mål i 
RAS.  
 
Hälsoenkät 
Presentation hölls både på sektionsdagarna och på Goldenkonferensen, där resultatet av enkäten 
redovisades. En artikel har publicerats i Golden Nytt.   
 
Vi kan konstatera att: 

• Andelen röntgade på armbågar är 58 % och höfter 60 %, det är en ökning med 5 % på 
armbågar och 4 % på höfter. Målet i RAS ligger på 65 % och vi har nu under flera år sett att vi 
sakta ökar andelen röntgade. 

• Andelen hundar med grad D och E ligger på 9 %, vilket innebär att vi även under 2016 
hamnat över målet i RAS på 8 %. 

• Andelen hundar med ED är 17,5 %, målet i RAS är 10 %. 
 
Ögonlysning 
Under 2016 ögonlystes 827 golden och av dessa var 735 utan anmärkning. Målet i RAS är satt till att 
det årligen ska ögonlysas 200 hundar äldre än fem år. Under 2016 ögonlystes 272 golden äldre än 
fem år, vilket innebär att vi ligger över målet i ras 2016.  
 
Ögondiagnoser 2016 

PRA Katarakt, 
total 

Bakre polär 
katarakt 

Retinopati Näthinne-
veck 

RD 
multifokal 

RD 
geografisk 

1 2 13 8 8 3 3 
Källa: Avelsdata 
 
GR_PRA1 
Under 2016 DNA-testades 131 golden för GR_PRA1, av dessa var 20 anlagsbärare, ingen sjuk och 111 
fria från anlaget. 1 107 golden registrerades hereditärt fria, då båda föräldrarna testats fria från 
anlaget. 
 
GR_PRA2 
Under 2016 DNA-testades 135 golden för GR_PRA2, av dessa var 20 anlagsbärare, ingen sjuk och 
115 fria från anlaget. 1 245 golden registrerades hereditärt fria, då båda föräldrarna testats fria från 
anlaget. 
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Exteriör  
 
Club Show 
Club Show 2016 arrangerades av Hallandssektionen på Skottorps Slott i Laholm den 8 maj 2016. 
Domare var Sjoerd Jobse, som dömde hanar, och Henric Fryckstrand, som dömde tikar. Det var 131 
hundar anmälda. 
 
 

 

 
BIR 
NORD UCH NORD V-15 Snowjar’s Trendmaker 
Uppfödare & Ägare: Charlotte Linde, Österhaninge 
 
 
BIM 
SE JV-15 SE V-15 Snowjar’s Counting Stars 
Uppfödare & Ägare: Charlotte Linde, Österhaninge 
  

 

 
 
 
BIR VETERAN 
SE VCH Endicott Sing For Me 
Uppfödare: Ingrid Bergenblad, Skurup 
Ägare: Lotta Öhnell Andersson, Åhus 
 
 

 

 
 
BIR JAKTMERITERAD 
RLD A RLD F RLD M RLD N Respons Rappa 
Rockartist-Ten 
Uppfödare: Maud Törnblom Vaxholm 
Ägare: Hanna Nilsson, Halmstad 
 

 

 

 
 
BIR valpklass I 
Laurenley Luciano 
Uppfödare & Ägare: Mrs Janis Ward, 
Storbritannien 

BIM valpklass I 
Lessieanne’s My Number One 
Uppfödare: Anne Gundhammar & Lars-Åke 
Nilsson, Karlskoga 
Äg. Anne Gundhammar, Karlskoga 
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BIR valpklass II 
Sunny Delight’s Whilted Rose 
Uppfödare & Ägare: Åsa Cederlund, Steninge 
 
BIM valpklass II 
Poetry’s Wild Card 
Uppfödare: Kerstin Persson Kerstin, Åmål 
Ägare: Thomas Bååth, Alingsås 
 

 
 

 
 
 
 
CERT hanhund 
Sunny Delight’s Pep Talk 
Uppfödare & Ägare: Åsa Cederlund, Steninge 

 
 

 
 
 
CERT tik 
SE JV-15 SE V-15 Snowjar’s Counting Stars 
Uppfödare & Ägare: Charlotte Linde, Österhaninge 
 
 

 

 
 
UPPFÖDARGRUPP 
Kennel Sunny Delight’s 
Uppfödare: Åsa Cederlund, Steninge 
 
 

 
 
Open Show 
Under 2016 har sektionerna haft 20 Open Shower. En sektion har haft tre utställningar, tre sektioner 
har haft två och övriga sektioner har haft en Open Show vardera. 20 svenska domare har anlitats och 
fyra av dem har dömt två gånger var. Tre utländska domare har anlitats. Resultaten har redovisats på 
hemsidan och i Golden Nytt. 
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Exteriörkurs steg III 
Under 2016 arrangerade klubben en Exteriörkurs steg III med 15 deltagare från olika delar av landet. 
Förhoppningsvis kommer kursen innebära att nya domare tillkommer på domarlistan i framtiden. 
 
Utställningsprogram 2017 
2017 års utställningsprogram för GRK Open Show har publicerats i Golden Nytt nr 4 och på 
hemsidan i början av december. 
 
Sektionerna 
Under året har exteriöransvarig haft kontakt med sektionerna genom e-post och vid brådskande fall 
även per telefon. Exteriörkurser steg I och II har hållits i några av sektionerna. 
 
Kriterier för Open Show-domare 
Under året har klubbstyrelsen sett över vilka kriterier som ska gälla för domare på vår domarlista. 
 
 
 
Sammanställning av officiella utställningar för Golden retriever 2016 
 
 
Sammanlagt har 69 separata officiella utställningar genomförts under 2016. SKK har arrangerat 39 
utställningar varav 14 har varit nationella och 25 internationella och SSRK har arrangerat 30 
utställningar alla nationella. 
 
På fyra av dessa har rasen varit uppdelad på fler än en domare dvs det har varit 73 olika 
domartillfällen. Sju av utställningarna har varit tvådagarsutställningar. 
 
Av dessa 73 domartillfällen så har 54 dömts av nordiska domare (74 %) och 16 (22 %) har dömts av 
domare från Europa. 
 
    Av totalen 
Norden 54 74,0% 
  Sverige 33 45,2% 
  Norge 9 12,3% 
  Danmark 5 6,8% 
  Finland 7 9,6% 
Europa 16 21,9% 
  Estland 1 1,4% 
  England 1 1,4% 
  Tyskland 2 2,7% 
  Kroatien 2 2,7% 
  Irland 3 4,1% 
  Italien 2 2,7% 
  Portugal 2 2,7% 
  Slovakien 1 1,4% 
  Spanien 1 1,4% 
  Österrike 1 1,4% 
Canada 1 1,4% 
Sydamerika 1 1,4% 
  Colombia 1 1,4% 
Asien 1 1,4% 
  Israel 1 1,4% 
      
Totalt 73   
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Nationella utställningar 
På 26 av SSRK:s utställningar har nordiska domare dömt (84 %) och på 10 av SKKs utställningar har 
nordiska domare dömt (71 %). 
 
Internationella utställningar 
På 17 av SKK:s utställningar har nordiska domare dömt (63 %). 
 
Fördelning av domartillfällen mellan rasspecialister gr 8 domare och domare utanför gr 8 

 
Rasspecialister Grupp 8 Utanför gr 8 Totalt antal 

SKK Int 5     (18,5 %) 4   (14,8 %) 18   (66,7 %) 27 
SKK Nat 4     (26,7 %) 6   (40,0 %) 5   (33,3 %) 15 

SSRK Nat 6     (19,4 %) 16   (51,6 %) 9   (29,0 %) 31 
Totalt 15     (20,5 %) 26   (35,6 %) 32   (43,8 %) 73 

  
Fördelning av domaruppdragen ser ut som följer: 
Dömda utställningar Antal domare Del av total 

1 65 90 % 
2 7 9 % 
3 1   1 % 

Summa olika domare 73  
Källa bakgrundmaterial: SKK Hunddata 
 
Antal bedömda hundar har varit 2 712, av dessa är 1 167 hanar (43 %) och 1 545 tikar (57 %). 
Snittet per utställning har varit 39 hundar (17 hanar respektive 22 tikar). 
 
Av dessa 2 712 är det totalt 915 olika hundar och i tabellen nedan syns att spannet är stort från 385 
hundar som ställts ut 1 gång till en hund som ställts ut vid 27 olika tillfällen. I snitt ger det att varje 
enskild hund ställs ut 2,96 gånger under året.  
 
Antal gånger samma hund är anmäld till utställningar 

Antal 
utställningar 

Antal 
hundar 

Antal 
utställningar 

Antal 
hundar 

1 385 13 3 
2 202 14 4 
3 98 15 3 
4 50 16 3 
5 46 17 1 
6 32 18 1 
7 36 19 1 
8 17 21 1 
9 8 22 1 

10 11 26 1 
11 3 27 1 
12 4   

  Summa 915 
 
Antalet olika kennelnamn som varit representerade vid årets olika utställningar är 266 stycken. 
 
Av 2 712 startande ekipage är det 695 olika hundar som tilldelats excellent. Allt från en hund som 
fått 26 excellent till 277 enskilda hundar som fått ett excellent. I snitt ger det tre excellent per enskild 
hund. Totalt utdelade excellent är 2 087. 
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Antal gånger samma hund fått excellent 

Antal Exc 
Antal 

hundar Antal Exc 
Antal 

hundar 
1 277 11 5 
2 153 12 6 
3 78 13 3 
4 44 14 2 
5 34 15 1 
6 33 17 1 
7 28 18 1 
8 11 21 1 
9 9 26 1 

10 7   
  Summa 695 

 
De totalt 1076 utdelade CK är fördelade på 418 olika hundar enligt tabellen nedan 
 
Antal gånger samma hund fått CK 

Antal CK 
Antal 

hundar  Antal CK 
Antal 

hundar 
1 190  8 5 
2 90  9 5 
3 42  10 1 
4 28  11 1 
5 22  12 2 
6 19  14 1 
7 11  23 1 
   Summa 418 

 
Av de bedömda hundar som får excellent (2 087 st) är det alltså 418 olika som får CK.  Allt från en 
hund som fått 23 CK till 190 enskilda hundar som fått ett CK. I snitt ger det 2,6 CK per enskild hund 
som fått excellent. Av totalt antal enskilda hundar (915 st) blir det således ca 46 % som tilldelas CK. 
 
Ovanstående siffror kan man sammanställa för åren 2012-2016 enligt nedanstående diagram. I det 
ser man också att nivån ligger ganska lika mellan åren. Not för 2012 finns inte statistik för enskilda 
hundar som får excellent samt enskilda hundar med excellent som får CK. 
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Totalt har 37 hundar fått godkänt utställningschampionat SE U(U)CH, det har delats ut 138 CERT, 
137 R-CERT, 42 Cacib Prel., 50 R-Cacib och 8 Cacib Bekr. 
 
 
Andel kvalitetspriser har varit fördelade enligt nedanstående tabell 
 

 
Källa bakgrundsmaterial: SKK Hunddata 
 
 
 
Jämförelse mot tidigare år 
År Antal  

utställ
ningar 

Antal 
officiella 
starter 

CK av 
totalt antal 

starter 

CK av antal 
exc eller 1:or 

EXC 1:or Snitt antal 
bedömda 
per utst 

2016 69 2712 39,7% 51,6% 77,0%  39 
2015 69 2710 39,9% 50,7% 78,6 %  39 
2014 71 2458 39,5% 50,7% 78,0 %  35 
2013 69 2464 38,4 % 52,3 % 73,4 %  36 
2012 71 2586 39,9 % 54,7 % 73,0 %  37 
2011 nya 
systemet 

69 2666 39,5 % 55,3 % 71,4 %  39 

2011 gamla 
systemet 

2 94 36,2 % 45,9 %  78,7 % 47 

2010 68 2840 38,4 % 46,3 %  82,9 % 42 
2009 68 3061 32,9 %   79,5 % 45 
2008 68 3064 33,3 %   68,2 % 46 
2007 67 3448 33,5 %   71,9 % 51 
2006 69 ? 37,5 %   65,8 %  
 
 
 

Excellent; 2087; 
77,0% 

Very good; 543; 
20,0% 

Good; 65; 2,4% 

Sufficient; 6; 0,2% 

Disqualified; 4; 0,1% 

Can't be judged; 7; 
0,3% 

Antal samt andel kvalitetspriser 2016 av totalt 2712 starter 
Det utdelades 1076 st CK ; 51,6% av antal Exc 
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En sammanställning av antalet kvalitetspriser mellan åren kan man se i nedanstående tabell 
 

  Excellent Very good Good Sufficient Disqualified 
Can't be 
judged Summa starter 

2012 1888 597 81 7 9 4 2586 

2013 1809 564 73 3 5 10 2464 

2014 1845 442 68 2 5 6 2368 

2015 2131 497 59 7 6 10 2710 

2016 2087 543 65 6 4 7 2712 
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Utbildning 
 
Rasutbildningen 
Under det gångna året har inga sektioner haft studiecirklar kring vår Rasutbildning. Detta märks 
också på antalet medlemmar som genomfört utbildningen – samtliga i egen regi med hjälp av 
mentorer. Fem medlemmar har under året genomfört utbildningen. Dessa personer har också i 
samtliga fall hittat egna mentorer till hjälp och stöd. 
 
Utbildning av funktionärer FB-R 
Goldenklubben har haft flertalet deltagare med på de utbildningstillfällen inom FB-R som har 
anordnats av SSRK. Även 2016 har klubbstyrelsen utbetalt bidrag för utbildning av funktionärer till 
FB-R för att täcka kostnader för resa, kost och logi. 
 
Exteriör III 
I ett led att rekrytera fler Open Show-domare så anordnade klubbstyrelsen en Exteriörkurs steg III 
den 10–11 september. Klubbstyrelsen subventionerade även kursavgiften för de som deltog. 
Kursen hölls på Scandic Hotell i Upplands Väsby.  Kursledare var Kjell Svensson och Maria Sjöberg 
stod för de praktiska arrangemangen. På kursen deltog 15 personer. 
 
Goldenlägret 
Goldenlägret anordnades för sextonde gången den 6–10 juli 2016 på Kvinnerstaskolan i Örebro. Med 
erfarenhet från förra året kunde vi utöka antalet deltagare till 35 stycken. Efterfrågan på dessa 
platser var fortfarande stor och för att alla skulle få samma chans att få plats så lottades platserna ut. 
 
Årets instruktörer: 
Lotte Lydeking, Kicki Lilliehöök, Suzanne Asplund, Eva Arnell Ek, Kaj Kadar och Vanja Börjesson 
 
Domare utställning: 
Lena Ohlsson, kennel Spin Tail 
 
Ansvariga arrangörer: 
Annika Sahl Kadar, Boel Andersson & Lena Ohlsson 
 

 

 
 
 
Årets lägermästare 
Dåmigs Hot May 
Ägagre: Hjördis Mämmi 

 

 

 
 
BIS 
Sangold Så Dundersött Ala Sparris 
Ägare: Birgitta Bergström 
 
BIS 2  
Extradorables Life Is Waiting 
Ägare: Lena Gillberg 
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Klassvinnare NKL: 
Vindögats Viddja 
Äg: Britt Kallur, 92 p 
 

 

 

 
 
 
Klassvinnare ÖKL: 
Allaballatassens Patwin 
Äg: Monika Näsström, 88 p 
 

 
 
 
 
Information/PR 
 
Stamtavlebok 2015 
Under året har klubbens nionde stamtavlebok getts ut och boken finns till försäljning via klubbens 
hemsida. 
 
Annonsering på Google 
Annonseringen på Google har fortsatt under hela 2016 för att vägleda fler presumtiva valpköpare till 
klubbens valphänvisning. Annonsen visas när någon gör en sökning på Google  
på vissa angivna sökord.  
 
Skänkta medlemskap 
Antalet uppfödare som skänker medlemskap till sina valpköpare är fortsatt högt och har ökat i 
förhållande till 2015. Under 2016 skänkte 61 uppfödare medlemskap till sammanlagt 521 
valpköpare.  
 
Golden Nytt   
Medlemstidningen Golden Nytt har getts ut med fyra nummer enligt den fastställda utgivnings-
planen. Redaktionskommittén har som vanligt strävat efter att få en rättvis fördelning av olika 
artiklar med hänsyn till medlemmarnas olika intresseområden. Årets första nummer innehöll en 
sammanställning av officiella utställningsresultat och jaktprovsresultat, samt championat som är 
registrerade under året.  
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Medlemsvärvning och medlemsvård 
Även i år har sektionerna regelbundet fått statistik med uppgifter om nya goldenägare, nya 
medlemmar och även listor på medlemmar som inte har förnyat sitt medlemskap. 
 
Marknadsföring av golden retriever 
Material har tillhandahållits för de sektioner som deltagit på mässor i syfte att marknadsföra rasen. 
De stora mässorna Stockholms Hundmässa och My Dog har bemannats av Stockholmssektionen resp. 
Göteborgssektionen även i år, vilka även erhållit ett ekonomiskt bidrag från klubben. 
 
Facebook 
Klubbens Facebooksida används regelbundet för att sprida information i ytterligare en kanal. 
Ungefär 3 900 personer är anslutna till sidan och får information den vägen. 
 
 
KLUBBENS UTMÄRKELSER 
 
 
 
 
 
UPPFÖDARTROFÉN 
Gunilla Wedeen 
kennel Doubleuse 
 

 
 

 
GOLDENTROFÉ TIK 
SE (U)UCH DK UCH NO UCH  
Dewmist Diversity 
Henric Fryckstrand 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
GOLDENTROFÉ HANE 
Nous’s Dream Be My Shadow 
Gunilla Wedeen 
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BREEDERS CROWN  
har tilldelats 
Annika Thunfors 
 

 
 

 
Annika Thunfors har tilldelats Breeders Crown år 2016. 
Hon har varit engagerad goldenägare redan på den tid när 
rasen var liten och obekant i Sverige. Hon köpte nämligen 
sin första golden redan 1971 och sedan dess har rasen 
varit närmast hennes hjärta. Under alla år har Annika 
varit en engagerad och entusiastisk goldenägare, upp-
födare och inspiratör. Hon har i många olika sammanhang 
varit engagerad i rasklubben och dess arbete. 
 
Bland allt Annika har uträttat med och för sin ras kan 
nämnas att hon var drivande när klubben arbetade fram 
sina första rasspecifika avelsstrategier (RAS). Annika har 
aldrig varit främmande för att engagera sig i klubbens 
olika verksamheter. Hon har också varit klubbordförande 
och under tid haft många engagemang såväl i den egna 
sektionen som i klubbens centrala verksamhet. 
 
I många år har Annika varit domare på Goldenklubbens 
Open shows. Sedan den nya funktionsbeskrivningen FB-R 
lanserats har Annika varit drivande för att utveckla 
verksamheten.   
 

 
 
AGRIASTIPENDIET 
 

 
 

 
Golden retrieverklubbens styrelse och Agria 
Djurförsäkringar har gemensamt beslutat tilldela årets 
Agriastipendium till: 
 
Eva Arnell Ek 
 
Eva Arnell Ek har i över tio år varit aktiv som arrangör, 
funktionär och inspiratör vid såväl klubbens som 
sektionernas jaktliga arrangemang. Hon har under några 
år drivit de jaktliga frågorna som jaktansvarig i både 
klubbstyrelsen och i sin sektion. Eva är en outtröttlig 
person som aldrig tvekar att hjälpa till och ta ansvar vid 
olika jaktliga verksamheter. Hon inspirerar och sporrar 
dessutom andra goldenägare att aktivera sina hundar i 
jaktlig verksamhet. Genom sitt stora engagemang är hon 
en mycket bidragande orsak till att rasens jaktliga 
verksamheter synliggörs och uppmärksammas. 
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Bokslut 2016 
GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN - Sammanställning kostnader/intäkter     

Bokslut 2016         

Kostnadsställe         

  Intäkter Kostnader Utfall 2016 Budget 2016 

Gemensamt hela föreningen 62 388,50 -63 000,00 -611,50 -1 500 

Medlemsavgifter 991 452,21 -94 818,80 896 633,41 885 000 

Golden Nytt 91 380,00 -296 349,79 -204 969,79 -231 000 

Valphänvisning 24 100,00 -28 276,90 -4 176,90 -2 000 

Sektioner/Fullmäktige 55 250,00 -287 400,80 -232 150,80 -252 000 

RAS 0,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000 

Goldenlägret 131 602,20 -128 714,20 2 888,00 -5 000 

KM+NM 40 917,05 -73 699,50 -32 782,45 -26 000 

GRK-artiklar 54 693,00 -13 963,00 40 730,00 44 000 

Rosetter 64 448,50 -73 854,00 -9 405,50 0 

Information/PR 0,00 -22 962,00 -22 962,00 -25 000 

Administration 0,00 -20 993,90 -20 993,90 -25 000 

Utbildning 0,00 -13 184,00 -13 184,00 -30 000 

Exteriör - Konferenser 33 150,00 -57 435,40 -24 285,40 -17 000 

Styrelse 0,00 -193 659,15 -193 659,15 -230 000 

Goldenkonferens 44 200,00 -80 703,40 -36 503,40 -43 000 

Stamtavlebok 69 818,00 -88 251,00 -18 433,00 -6 500 

Summa 1 663 399,46 -1 547 265,84 116 133,62 25 000 

          

Ränteintäkter 0,00 0,00 0,00 0 

Summa finansiella intäkter 0,00 0,00 0,00 0 

          

Avskrivning kundfordring 0,00 1 500,00 1 500,00 0 

Summa finansiella kostnader   1 500,00 1 500,00 0 

          

Summa 1 663 399,46 -1 545 765,84 117 633,62 25 000 

          

Värdeförändring - Varulager 2016-12-31         

GRK-Artiklar     -6 263,00 -25 000 

Guldhundar     -25 500,00   

Stamtavlebok 2015     10 860,00   

Valpbroschyr, Raskompendium     -6 275,00   

Summa värdeförändring   0,00 -27 178,00 -25 000,00 

          
RESULTAT EFTER 
VARULAGERFÖRÄNDRING     90 455,62 0 

Kommentarer till bokslut     
Årets bokslut visar på ett relativt stort överskott. Många delar har bidragit till detta, men största avvikelserna är: 

Kostnaden för medlemsadministration + 55 tkr    
Ökade kommersiella annonser GN +22 tkr    
Styrelsen minskade resekostnader +27 tkr    
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN     
      
BALANSRÄKNING 2016-12-31 2015-12-31 
TILLGÅNGAR     
Stamtavlebok 2015 10 860,00 0,00 
Varulager - Varor/GRK-artiklar 33 782,00 40 220,00 
Varulager - Valpbroschyrer 34 805,00 37 930,00 
Varulager - Guldhundar 37 000,00 62 500,00 
Varulager - Raskompendium 3 570,00 6 720,00 
Varulager - Goldenfilm  10 000,00 9 825,00 
Summa 130 017,00 157 195,00 
Kassa 1 419,30 2 359,30 
Handkassa 1 539,00 1 459,00 
Plusgiro, 856993-1 79 713,10 54 541,05 
Plusgiro, Medlemsavg 8361172-3 13 074,88 6 433,41 
Plusgiro, Valphänvisning 4130545-9 7 427,41 973,31 
NB, Forskning 99 715,13 133 327,13 
Sparkonto Nordea 482 147,90 418 147,90 
Summa 685 036,72 617 241,10 
      
Interimsfordringar 0,00 0,00 
Kundfordringar 20 520,00 18 120,00 
Förutb kostnader 0 0 
Summa 20 520,00 18 120,00 
SUMMA TILLGÅNGAR 835 573,72 792 556,10 
  

  SKULDER OCH EGET KAPITAL     
SKULDER     
Deposition - Club Show 0,00 0,00 
Leverantörsskulder -43 000,00 -48 126,00 
Forskningskonto -98 809,95 -132 421,95 
Deposition Retrieverunga 0,00 0,00 
Personalens källskatt 0,00 0,00 
Sociala avgifter 0,00 0,00 
Förskottsbetalning-stamtavlebok 0,00 -8 700,00 
Summa skulder -141 809,95 -189 247,95 
EGET KAPITAL     
Balanserad Vinst/Förlust -500 100,66 -463 297,33 
Föregående års vinst/Förlust -103 207,49 -36 803,33 
Årets resultat -90 455,62 -103 207,49 
Summa eget kapital -693 763,77 -603 308,15 
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -835 573,72 -792 556,10 
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Verksamhetsplan 2017 
 
Året som helhet 
 
Klubbstyrelsen kommer att fortsätta det långsiktiga arbete som krävs för att uppfylla våra 
avelsstrategier i RAS. En fortsatt bra relation och nära kontakt med SKK, SSRK, övriga 
retrieverklubbar, veterinärer och forskare är prioriterat. Ett brett utbud av aktiviteter både centralt 
och lokalt behövs för att kunna nå ut med information till både gamla, nya och blivande goldenägare 
om förtjänsterna med vår ras. För detta krävs att hela klubben arbetar för att fortsatt ha ett relativt 
högt medlemsantal. I denna samverkan ska vi i alla sammanhang framhärda vikten av att golden 
retrieverns specifika och unika egenskaper är värda att bevara för framtiden. Vi ska också vårda den 
goda relation vi har med våra samarbetspartners Agria Djurförsäkring och Royal Canin. 
 
Sektionsdagar och Goldenfullmäktige 
Årets Sektionsdagar och Goldenfullmäktige genomförs 25–26 mars i Upplands Väsby. Det är ett 
värdefullt tillfälle för klubbens funktionärer att diskutera gemensamma frågor och klubbens framtid. 
Sektionsdagarna är också en värdefull kompetensutveckling för klubbens funktionärer.  
 
SSRK  
Klubben kommer att vara representerade både på SSRK:s Funktionärsträff i april och på 
Fullmäktigemötet i maj. 
 
 
Klubbens centrala verksamhet 
 
De stora centrala arrangemang som planeras för 2017 är: 
 

• Klubbmästerskapet 22-23 juli i Hjo. Ansvarig för arrangemanget är sektionerna i 
Skaraborg/AÄ lvsborg och Göteborg/Bohuslän. 

 
• Goldenspecialen 11-13 augusti i Kungsbyn, Västerås. Ansvarig för arrangemanget är 

Goldenspecialenkommittén. 
 

• Club Show 9 september på Wideröra Gård i Vallåkra. Ansvarig för arrangemanget är sektionen 
i Skåne/Blekinge. 
 

• Goldenlägret genomförs 5-9 juli på Kvinnerstaskolan i OÄ rebro. Ansvarig för arrangemanget är 
klubbstyrelsen. 
 

  
Ekonomi 
 
En god ekonomi är som vanligt ett prioriterat område. Uppföljning sker som vanligt regelbundet 
under året. 
 
 
RAS/Avel 
 
Uppdatering av RAS 
Verksamheten under året kommer att koncentreras på arbetet med uppdatering av klubbens RAS-
dokument. En arbetsgrupp har tillsatts och sektionerna kommer att bidra med synpunkter och 
åsikter kring hur uppdateringen ska genomföras för rasens bästa i framtiden. 
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SKK-kontakter 
Rasklubben kommer under året intensifiera sina ansträngningar för att kunna samarbeta med SKK 
kring frågor som rör HD/ED-avläsning. Dessutom fortsätter arbetet med att hitta möjligheter att få 
del av DNA-tester avseende PRA på avelshundar som är testade med metoder som SKK inte 
offentliggör, men ändå accepterar för registrering av valpkullar. 
 
Avelsindex 
Resultatet av SKK:s utvärdering av avelsindex för HD/ED på golden retriever kommer att följas upp 
och redovisas i klubbens informationskanaler. 
 
Mentalitet 
 
Vi fortsätter att arbeta för att fler ska genomföra BPH med sin hund. Vid 500 beskrivna golden får vi 
en genetisk analys, som görs av Erling Strandberg på Sveriges Lantbruksuniversitet.  
 
Att beskriva hundrasers mentala egenskaper och beteenden 
Klubben kommer under året att medverka i SKK:s projekt som inleddes 2015. Projektet har som mål 
att på sikt kunna hitta formuleringar för att beskriva hundrasers egenskaper och beteenden. 
 
Funktion 
 
Klubben kommer att aktivt bevaka SSRK:s utveckling och organisation kring utbildning av 
funktionärer till FB-R. Vi skall verka för att det kommer att ske genom ett gott samarbete med SSRK 
och övriga retrieverrasklubbar.  
 
Vi kommer att verka för att sektioner och uppfödare anordnar funktionsbeskrivningstillfällen. 
 
Jakt 
 
Arbetet att profilera golden retriever som apportör och jakthund fortsätter genom att framhålla 
rasens jaktliga funktion via klubbens olika informationskanaler och stimulera till fler 
träningstillfällen och fler starter på prov.  
 
Vi kommer i enlighet med RAS att fortsätta arbeta för att bredda den jaktliga verksamheten att 
omfatta goldenägare som normalt sett kanske inte kommer till start på vanliga B-prov. 
 
Uttagningen av lagen till Nordiska Mästerskapet kommer att ske den 1-2 juli i Halland. Mästerskapet 
arrangeras i år av Norge den 12-13 augusti. 
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Hälsa 
 
Vi kommer under 2017 att: 

• Samarbeta med SKK:s och SSRK:s avelskommittéer 
• Informera om utvecklingen gällande Avelsindex för HD/ED 
• Ta fram avkommestatistik fyra gånger per år avseende HD och ED för hanhundar med fler än 

30 röntgade avkommor 
• Fortsätta följa upp och stödja förekommande forskning inom alla i rasen förekommande 

övriga hälsoproblem 
• Delta i kurser och konferenser om hälsofrågor som berör rasen, samt informera om detta i 

Golden Nytt 
• Regelbundet uppdatera hälsadelen på hemsidan, samt informera medlemmarna om olika 

hälsoproblem genom artiklar i Golden Nytt.  
 
 

Exteriör  
 
Open Show 
Under 2017 kommer sektionerna att arrangera 19 Open Shower och dessutom arrangeras en Open 
Show på Goldenspecialen. Sammanlagt är 25 svenska och en utländsk domare är inbjudna att döma. 
 
Club Show 
Årets Club Show arrangeras av Skåne/Blekingesektionen lördagen den 9 september 2017 på 
Wideröra gård i Vallåkra i nordvästra Skåne. Hanar döms av Val Tregaskis, kennel Steval och tikar 
döms av Janet Buckingham, kennel Lindjan. 
 
 
Info/PR 
 
Golden Nytt 
Medlemstidningen Golden Nytt kommer att ges ut med fyra nummer under 2017.  I nummer 1 
kommer vi i år att sammanställa officiella jaktprovsresultat och utställningsresultat samt nya 
championat från 2016. 
 
Medlemsstatistik till sektionerna 
Även under 2017 kommer sektionerna att få stöd i arbetet med medlemsvärvning och medlemsvård. 
Vi kommer att skicka ut statistik med uppgifter om nya medlemmar, medlemmar som inte förnyat 
sitt medlemskap och uppgifter från SKK:s ägarregister om nya goldenägare. 
 
Annonsering på Google 
Vi fortsätter även under 2017 med att annonsera på Google. På så sätt når vi både presumtiva och 
befintliga goldenägare med hjälp av Internets sökmaskiner.  
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KLUBBSTYRELSENS FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFTER 2018 
GRK:s klubbstyrelse föreslår fullmäktige att besluta om oförändrade medlemsavgifter för 2018. 
 
KLUBBSTYRELSENS FÖRSLAG TILL RESEERSÄTTNING FÖR 2017 
GRK:s klubbstyrelse föreslår att oförändrade regler ska gälla för resekostnadsersättning till styrelse 
och revisorer, dvs. lägsta statliga norm f.n. 18:50 kr per mil. Inga traktamenten ska utgå. 
 
 
GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN     
        
Budget 2017       
        
Kostnadsställe Budgeterade Budgeterade Budgeterat  
  Intäkter Kostnader Resultat 2017 
Gemensamt hela föreningen 60 000 -68 000 -8 000 
Medlemsavgifter 981 000 -130 000 851 000 
Golden Nytt 87 000 -310 000 -223 000 
Valphänvisning 23 000 -29 200 -6 200 
Sektioner/Fullmäktige 54 000 -336 000 -282 000 
RAS 0 -10 000 -10 000 
Goldenlägret 120 000 -127 500 -7 500 
Klubbmästerskapet 0 -28 300 -28 300 
Varor GRK-artiklar 52 500 -14 500 38 000 
Rosetter 61 700 -51 000 10 700 
Information/PR 0 -25 000 -25 000 
Administration 0 -21 700 -21 700 
Utbildning 0 -30 000 -30 000 
Exteriör 0 -10 000 -10 000 
Styrelse 0 -218 000 -218 000 
Avskrivningar/Lagerförändring   -30 000 -30 000 
Summa 1 439 200 -1 439 200 0 
        
Ränteintäkter 0 0 0 
Summa finansiella intäkter 0 0 0 
        
Summa 1 439 200 -1 439 200 0 
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Valberedningens förslag 
Goldenfullmäktige 2017 
 
 
Ordförande 
Anita Ohlson  Omval 1 år 
 
Vice ordförande 
Lena Ohlsson  Omval 2 år 
 
Ordinarie ledamöter 
Gun Eriksson  Nyval 2 år  
Kerstin Persson   Nyval 2 år 
Janet Johansson  Kvarstår till 2018 
Inger Karlsson  Kvarstår till 2018 
Kristina Nieminen                        Kvarstår till 2018 
                         
Suppleanter 
Annika Andersson (1:a)  Nyval 1 år 
Ingrid Andersson  Omval 1 år    
 
Revisorer 
Hans Hansson  Omval 1 år 
Ingela Påsse van Reis  Omval 1 år 
 
Revisorssuppleanter 
Malin Danielsson  Omval 1 år 
Gun-Inger Laesker  Omval 1 år 
 
Fullmäktiges ordförande 
Ann-Sofie Pettersson  Omval 1 år 
 
Fullmäktiges vice ordförande 
Ib Ahlén  Nyval 1 år 
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Motion angående ändring av Golden retrieverklubbens 
avelsrekommendationer 
 
Bakgrund: 
Nuvarande avelsrekommendationer för meriter (utställning och b-prov) säger: 
Hund som används i avel är meriterad för uppfödning genom ett av följande alternativ: 
- Merit från officiell utställning i form av minst två excellent 
- Merit från officiellt B-prov i form av minst ett förstapris 
- Merit från officiellt B-prov i form av lägst ett tredjepris, samt merit från officiell 
utställning i form av minst ett very good. 
 
Detta stämmer dåligt ihop med målen i RAS (rasspecifika avelsstrategier). Ur RAS: ”Golden retrieverklubben 
har som ett övergripande mål att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och 
exteriört fullgoda golden retrievrar. Vår ras utveckling och framtid grundar sig på uppfödarnas val av avelsdjur 
och aveln måste vara målinriktad, långsiktig och hållbar, så att den inte leder till brister avseende hälsa, 
exteriör, mentalitet eller funktion”. 
 
Förslag: 
Att ta bort punkten som avser meritering (utställning och b-prov) ifrån avelsrekommendationerna och ersätta 
med denna punkt: 
Hund som används i avel är meriterad för uppfödning genom att uppfylla minst två av nedanstående tre 
alternativ. Om något alternativ saknas hos ett av föräldradjuren skall den andra av avelsdjuren i 
kombinationen uppfylla det alternativet och då även minst ett alternativ till:  
⦁ skall ha genomfört FB-R med skott eller tagit pris på officiellt retrieverprov-b  
⦁ skall ha ställts ut på officiell utställning med lägst good  
⦁ skall ha genomfört MH eller BPH med skott. 
Vi föreslår även att ge klubbstyrelsen i uppdrag att införa eventuella övergångsregler och startpunkt för de nya 
rekommendationerna. Detta så de nya rekommendationerna inte slår bort allt för många av de nuvarande 
avelsdjuren från klubbens valphänvisning. 
 
Motivering: 
Syftet med denna motion är inte att ena rasen, den är redan delad i olika avelsinriktningar, utan att bibehålla 
rastypisk funktion, mentalitet och exteriör i hela rasen. Vi som skrivit denna motion anser inte att nuvarande 
avelsrekommendationer gällande meritering (b-prov, utställning) är i enlighet med RAS (rasspecifik 
avelsstrategi).   
 
De nuvarande meritkraven ställer bara krav på jakt bland de som väljer den jaktliga meriteringsvägen för att 
uppfylla avelsrekommendationerna. Och för de jaktligt avlade Golden retrievers vi har idag är det kravet ändå 
ganska lågt. Likaså ställs bara krav på exteriör bland de som väljer den exteriöra vägen in, och dessa som väljer 
den vägen har oftast inga problem att fylla dessa krav. Det som gör att de exteriört avlade Golden retrievers 
inte tappar jaktliga retrieveregenskaper är inte höga meriter inom exteriör där de redan är bra. Likaså gynnar 
det inte avel att ställa jaktligt låga krav på de jaktligt avlade, bättre att ställa låga exteriöra baskrav, den jaktliga 
funktionen finns oftast redan där. Sen finns den tredje vägen in som är en mittemellan väg, den är mer i fas med 
vårt nya förslag.  
 
Den mentala biten glöms helt bort i de nuvarande kraven för avelsrekommendationerna trots att mentalitet 
lyfts fram som viktigt i RAS. Om MH, BPH och FB-R skall räknas som merit är en annan fråga, men det är av högt 
avelsvärde att så många avelsdjur som möjligt beskrivs. Genom en sådan här införsel av breda baskrav tror vi 
att hela rasen kan få en högre lägsta standard exteriört, mentalt och jaktligt. Istället för som nuvarande 
rekommendationer som i praktiken endast ställer exteriöra meritkrav på exteriört avlade och jaktliga krav på 
jaktligt avlade.  
 
Om denna motion klubbas igenom så kommer även alla avelsdjur i klubbens valphänvisning vara beskrivna 
eller provade vid skott, vilket känns väsentligt vid förmedling av en apporterande jakthundsras. Vi anser att 
denna motion är mer i linje med RAS än nuvarande avelsrekommendation. Det fastslås i SKK:s grundregler (§ 2 
Avelsetik) att varje ägare som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med RAS. 
 

Robert Bohman och Angelica Söder, Västerbotten 
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Klubbstyrelsens yttrande: 
  
Utdrag ur våra stadgar: 
  
§ 8 Mom. 2 Klubbstyrelsens åligganden 

- ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK upprättade riktlinjer. 
____________________________________________________________________________________________________ 
  
Klubbens avelsrekommendationer är en del av vårt RAS-dokument. Våra stadgar föreskriver att 
klubbstyrelsen är ansvarig för avelsfrågor och ska därför vara beslutsfattande i frågor som gäller 
våra avelsrekommendationer.   
SKK:s föreningskommitté har bekräftat att detta är den beslutsordning som ska råda. 
Däremot ska givetvis fullmäktige ha en rådgivande funktion i samband med att RAS redovisas på 
fullmäktige. Detta medför att man kan diskutera motionen, men ej ta beslut på fullmäktigemötet.  
  
Förslag till beslut: 
Klubbstyrelsen anser därmed motionen besvarad.  
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Proposition angående nya stadgar för Golden retrieverklubben 
 
SKK:s centralstyrelse antog 2015 nya typstadgar för rasklubbar inom SKK-organisationen. De nya 
typstadgarna började gälla 2016-01-01. Klubbstyrelsen har gjort ett stadgeförslag anpassat till de nya 
typstadgarna. 
 
Golden retrieverklubbens styrelse föreslår därför Goldenfullmäktige att besluta fastställa 
det nya stadgeförslaget. 
 
 
 
Förslag till reviderade stadgar för Golden retrieverklubben att gälla från 2017-04-01 
 
INLEDNING 
 
Golden retrieverklubben ingår som medlemsorganisation i Svenska Spaniel- och retrieverklubben 
(SSRK). 
 
Rasklubben ska arbeta för SKK:s och medlemsorganisationernas gemensamma mål för golden 
retriever. 
 
Utöver dessa stadgar gäller också SSRK:s stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för Svenska 
Kennelklubben (SKK) och av SSRK eller SKK utfärdade regler och riktlinjer. 
 
§ 1 MÅL 
 
Golden retrieverklubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för SSRK:s stadgar 
tillvarata specifika intressen för rasen genom: 

• att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört, 
fullgoda rashundar. 

• att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och 
praktiskt bruk av denna. 

• att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård. 
• att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och 

hundägandet. 
• att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och 

hundägandet. 
 
§ 2 VERKSAMHET  
 
För att nå det uppsatta målet skall klubben: 

1. informera och sprida kunskap om Golden retrieverklubben – dess mål, organisation och 
arbetsformer 

2. informera om golden retrievern och dess användningsområden 
3. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK upprättade riktlinjer. 
4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för golden retriever inom och utom landet, 
5. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan 

komma till användning, 
6. anordna verksamheter i enlighet med SSRK:s direktiv,  
7. stödja och medverka i SSRK:s och SKK:s forskningsarbete, 
8. delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 
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§ 3 MEDLEMSKAP 
 
Enskild person kan bli medlem i Golden retrieverklubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om 
medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK:s centralstyrelse. 
 
Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har 
samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år 
under vilket han/hon fyller 16 år. 
 
Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem skall också, i enlighet 
med beprövad erfarenhet, vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad 
anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt 
kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar, eller mottar hundar till 
inackordering, dressyr eller trimning, skall särskilt följa SKK:s regler i dessa avseenden och 
underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver. 
 
Fullmäktigemötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat 
klubbens syften till hedersmedlem. 
 
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant 
av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. 
 
Medlemskap upphör om medlem begärt sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid betalat sin 
medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKK:s stadgar. 
Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKK:s Disciplinnämnd. 
 
Medlemskap i GRK berättigar till deltagande i av GRK anordnade verksamheter samt erhållande av 
GRK:s publikationer. Medlemskap erhålls i den sektion som verkar i det område där medlemmen är 
skriven. Byte av sektion medges endast i samband med förnyelse av medlemskap. Om medlem 
önskar medlemskap i annan sektion än den man bor i meddelas detta till styrelsen. 
 
§ 4 MEDLEMSAVGIFT  
 
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie fullmäktigemöte. Om flera personer i samma hushåll 
är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar i 
hushållet betalar av fullmäktigemötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte 
klubbens publikationer. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift, men har samma rättigheter 
och skyldigheter som fullbetalande medlem. 
 
§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD 
 
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa 
stadgar, för de personer som väljs enligt stadgarna, tiden från det fullmäktigemöte vid vilket valet 
skett till och med nästa fullmäktigemöte eller till och med det fullmäktigemöte som mandatperioden 
avser. 
 
§ 6 ORGANISATION  
 
Klubbens angelägenheter sköts av fullmäktigemötet och en av fullmäktigemötet vald styrelse. 
Klubbens högsta beslutande organ är fullmäktigemötet, dess verkställande och förvaltande organ är 
styrelsen.  
Den lokala verksamheten sker inom fastställda sektioner. Sektionerna arbetar enligt de stadgar som 
är fastställda av GRK:s styrelse. Undantag från ovanstående indelning beslutas i samråd mellan 
respektive sektion och GRK:s styrelse. 
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§ 7 FULLMÄKTIGEMÖTE 
 
Mom. 1 a Ordinarie fullmäktigemöte 
Ordinarie fullmäktigemöte ska hållas årligen senast den 31 mars. Tid och plats för fullmäktigemötet 
bestäms av styrelsen. Kallelse till ordinarie fullmäktigemöte ska utfärdas av klubbstyrelsen och 
skriftligen eller via e-post delges sektionerna senast 31 januari det år fullmäktigemötet avhålls. Till 
kallelsen ska bifogas verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, 
valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som ska behandlas på fullmäktigemötet. 
 
Mom. 1 b Extra fullmäktigemöte 
Extra fullmäktigemöte skall hållas om revisorerna eller minst en fjärdedel av fullmäktigedelegaterna 
så yrkar. Styrelsen kan också kalla till extra fullmäktigemöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl 
för detta föreligger. 
Extra fullmäktigemöte ska hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen. 
Yrkande om extra fullmäktigemöte ska vara skriftligt och ställas till styrelsen samt innehålla uppgift 
om det eller de ärenden som ska tas upp till behandling, samt skäl till yrkandet. Tid och plats för 
extra fullmäktigemöte bestäms av klubbstyrelsen. 
Kallelse till extra fullmäktigemöte ska utfärdas av klubbstyrelsen och skriftligen eller via e-post 
delges delegaterna senast tre (3) veckor före det extra fullmäktigemötet. Till kallelsen ska bifogas 
handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas. 
 
Mom. 1 c Fullmäktigedelegater 
Fullmäktigedelegater utses av klubbens lokala sektioner. 
Sektionernas medlemsantal, per den 31 december året innan fullmäktigemötet, bestämmer antalet 
delegater enligt följande: 
1-199 medlemmar = 2 delegater samt 2 suppleanter 
200-399 medlemmar = 3 delegater samt 3 suppleanter 
400-599 medlemmar = 4 delegater samt 4 suppleanter 
> 600 medlemmar = 5 delegater samt 5 suppleanter 
 
Delegat eller suppleant ska vara registrerad medlem inom den sektion de representerar. 
Valbar till fullmäktigedelegat är medlem som under året fyller 16 år och som inte har 
fullmäktigemötets uppdrag som ledamot eller suppleant i styrelsen, ej heller som klubbens revisor 
eller revisorsuppleant. 
Eventuellt inträde av suppleant under mandatperioden skall anmälas till styrelsen. 
 
Mom. 2 Dagordning 
Ordinarie fullmäktigemöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av 
styrelsens vice ordförande. Fullmäktigemötet avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte 
är närvarande, fullmäktigemötets ordförande.  
 
Vid ordinarie fullmäktigemöte skall följande ärenden förekomma: 

1. Justering av röstlängd. 
2. Val av ordförande för mötet. 
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
4. Val av justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda 

justerarna är dessutom rösträknare. 
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
7. Fastställande av dagordningen. 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet 

med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst 

eller förlust. 
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
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12. a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
b) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 
c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 

13. Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.  
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15. 
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet eller ärende som senast 

den 1 oktober året innan fullmäktigemötet har anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant 
ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande 
och lämna förslag till beslut. 

 
Om det vid ordinarie fullmäktigemöte väcks förslag i ett ärende som inte finns medtaget 
under punkt 17, kan ärendet tas upp till behandling men inte till beslut, om fullmäktigemötet 
så beslutar. 

 
Mom. 3 a Röstning 
Vid fullmäktigemöte har endast fullmäktigedelegat rösträtt. Röstning med fullmakt får inte ske. 
Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar, om någon begär detta. I 
annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar, om någon så yrkar och mötet så beslutat. 
 
Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster, utom i fråga där annat stadgas. För beslut 
fordras enkel majoritet av de angivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet 
gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande, under förutsättning att denne är medlem. 
I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet vid röstning med slutna sedlar blir lika, 
avgörs ärendet genom lottning. 
 
Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna 
reservationen ska lämnas till mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras 
avslutat. 
 
Mom. 3 b Skriftlig omröstning  
Ärende som enligt stadgarna skall föreläggas fullmäktige för behandling och beslut, men som av 
styrelsen bedöms som brådskande, kan avgöras genom skriftlig omröstning utan att fullmäktige 
kallas till extra möte. Röstning kan ske via vanlig post eller e-post. 
För beslut fordras att minst två tredjedelar av delegaterna har inkommit med svar på det av 
styrelsen utsända förslaget.  
Skriftlig omröstning är avslutad 21 dagar efter det att delegaterna av styrelsen tillställts: 

1. Redovisning för ärendet med tillhörande handlingar. 
2. Ett förslag till beslut så utformat att svaret endast kan bli ja, nej eller avstår. 
3. Uppgift om vilket datum omröstningen skall vara avslutad. 

Uteblivet svar eller svar som inkommit till styrelsen efter det att omröstningen avslutats, jämställs 
med avstår.  
 
Moment 4 Närvarorätt med mera 
Vid fullmäktigemöte äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig, men inte rätt att delta i 
beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. 

• Medlem i GRK. 
• Ledamot och suppleant i SKK:s centralstyrelse eller annan av centralstyrelsen utsedd person. 
• SKK:s verkställande direktör. 
• Ledamot och suppleant i SSRK:s huvudstyrelse 

 
Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem. 
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Mom. 5 Motioner och ärenden 
Motion som enskild medlem eller sektion önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen 
och undertecknad lämnas till styrelsen senast den 1 oktober året innan fullmäktigemötet. 
Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till fullmäktigemötet. 
 
Om det vid ordinarie fullmäktigemöte väcks förslag i ett ärende som inte finns medtaget under 
Moment 2, punkt 17, kan ärendet tas upp till behandling men inte till beslut, om fullmäktigemötet så 
beslutar. 
 
Vid extra fullmäktigemöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut. 
 
Mom. 6 Kostnader  
GRK svarar för kostnader för delegat alternativt dennes ersättare gällande resa och den förtäring 
som erbjuds på mötet vid ordinarie och extra fullmäktige. Resan ska företas på för klubben billigast 
möjliga sätt och i enlighet med direktiv från styrelsen.  
Den lokala sektionen svarar för samtliga kostnader för suppleant vid ordinarie och extra 
fullmäktigemöte. 
Klubben svarar för samtliga kostnader för: 

• Av fullmäktige vald ordförande för mötet. 
• Av fullmäktige valda revisorer och revisorssuppleanter. 
• Av fullmäktige vald representant för valberedningen. 

 
§ 8 STYRELSE  
 
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av fullmäktigemötet vald styrelse.  
 
Mom. 1 Styrelsens organisation 
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. 
Ordinarie fullmäktigemöte väljer ordförande för ett år, vice ordförande för två år, övriga ledamöter 
för två år samt suppleanter för ett år. 
 
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid fullmäktigemötet visar, eller om röstetal saknas, 
enligt beslut av årsmötet. Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och 
suppleant. 
Styrelsen utser inom sig kassör och inom eller utom sig sekreterare. Styrelsen har rätt att adjungera 
person eller personer. Denne eller dessa har yttranderätt, men inte rätt att delta i beslut.  
 
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper 
för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. 
 
Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna 
klubbens firma. 
 
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller vid förhinder för denne vice ordförande.  
 
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. 
 
Vid sammanträde ska protokoll föras. 
 
Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är 
närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om 
röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande. 
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Mom. 2 Styrelsens uppdrag 
Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och SSRK:s stadgar samt i stadgar för SKK, bland annat: 
 

• ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK upprättade riktlinjer, 
• bereda ärenden som ska behandlas av fullmäktigemötet, 
• verkställa av fullmäktigemötet fattade beslut, 
• ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens, 
• avge verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning inklusive redogörelse för 

arbetet med avelsfrågor till ordinarie fullmäktigemöte, 
• senast sju veckor innan ordinarie fullmäktigemöte avlämna verksamhetsberättelse med 

balans- och resultaträkning till revisorerna, 
• upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod, 
• avge yttranden över ärende som SSRK hänskjutit till klubben, 
• följa de anvisningar som lämnas av SSRK, 
• senast en månad efter ordinarie fullmäktigemöte lämna SSRK uppgift om styrelsens 

sammansättning och om viktigare funktioner inom styrelsen, 
• utse delegater till SSRK:s fullmäktigemöte i den ordning som SSRK:s stadgar föreskriver, 
• i övrigt sköta klubbens angelägenheter. 

 
§ 9 REVISORER 
 
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska 
årligen granskas av de av fullmäktigemötet utsedda revisorerna. 
 
Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det 
fullmäktigemöte då val skett till och med det därpå följande ordinarie fullmäktigemötet. 
 
Klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning ska överlämnas till revisorerna 
senast sju veckor före ordinarie fullmäktigemöte. Revisorernas berättelse ska vara styrelsen 
tillhanda senast fyra veckor före ordinarie fullmäktigemöte. 
 
Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden. 
 
Ordinarie revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträden. 
 
Revisorerna har rätt att yrka att ett extra fullmäktigemöte ska hållas. 
 
§ 10 VALBEREDNING  
 
Av fullmäktigemötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid 
ordinarie fullmäktigemöte. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, varav en sammankallande 
och en suppleant. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga två år. Efter 
beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.  
Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden. 
 
§ 11 PROTOKOLL 
 
Protokoll ska föras vid fullmäktigemöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge 
de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande 
ordförande och av vald eller valda justerare.  
 
Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar. 
 
Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt. 
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§ 12 DISCIPLINÄRENDEN 
 
För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för SKK. 
 
§ 13 FORCE MAJEURE 
 
Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, 
myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller 
liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som 
planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. 
 
Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört 
evenemang till täckande av uppkomna kostnader. 
 
Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK:s centralstyrelse. På motsvarande 
sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte 
redan erlagt avgiften. Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som 
någon åsamkats på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller 
funktionär inom klubben som fattar beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller 
indirekta kostnader. 
 
§ 14 STADGEÄNDRING 
 
Förslag till ändring av dessa stadgar ska senast 1 oktober året innan fullmäktigemötet inges till 
styrelsen som till fullmäktigemötet avger yttrande över förslaget. Beslut om ändring av stadgarna 
fattas av fullmäktigemötet. För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av 
delegaterna vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet 
vid två på varandra följande fullmäktigemöten varav mist ett ska vara ordinarie. Klubbens stadgar 
jämte ändring av dessa ska fastställas av SSRK. 
 
§ 15 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN 
 
Beslut att hos SSRK begära få upphöra som rasklubb fattas vid fullmäktigemöte. För att beslut om 
upplösning ska vara giltigt ska detta fattas av två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst 
ett ordinarie och på det senare fullmäktigemötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av delegaterna. 
Upplöses klubben som medlemsorganisation i SSRK ska klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till 
SSRK att användas på sätt som sista fullmäktigemötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och 
verksamhetsparagrafer 1 och 2. 
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