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Arbets‐	och	beslutsordning	vid	Golden	retrieverklubbens	Fullmäktigemöte	29	mars	2020	
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAGORDNING	
Golden	retrieverklubbens	ordinarie	Fullmäktigemöte	2020‐03‐29	
	
§	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 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 
 
 
 
	

 



KLUBBSTYRELSEN	2019	
	
Ordinarie	ledamöter	
Anita Ohlson, ordförande 
Lena Ohlsson, vice ordf., funktion, mentalitet, utb. 
Inger Karlsson, kassör 
Kerstin Persson, avel 
Gun Eriksson, jakt 
Kristina Nieminen, exteriör & sektionsansvarig 
Annika Andersson, hälsa 
	
Suppleanter	
Marie-Louise Scanlan, sekreterare 
Charlotte Wallmark 
 
Arbetsutskott	(AU)	
Anita Ohlson 
Lena Ohlsson 
Inger Karlsson 
 
Avelsstruktur	
Lena Widebeck 
 
Kommittén	för	Nordiskt	Mästerskap	
Gun Eriksson 
AnneCharlotte Bengtsson 
Karin Bendz 
Hanna Pettersson 
 
Redaktionskommitté	Golden	Nytt	
Anita Ohlson 
Annika Andersson 
Eva Skagert 
Daniel Ekblom (annonsförsäljning) 
 
Kommittén	för	Goldenspecialen	
Lena Ohlsson 
Boel Andersson 
Inger Karlsson 
Anita Ohlson 
Kristina Osin 
Gun Eriksson 
Christine Jansson 
Ingrid Andersson 
Kristina Nieminen 
	
 

Aktivitetssektionerna			
Klubben har för närvarande 16 aktivitetssektioner 
runt om i landet 
 
Ansvarig	utgivare	Golden	Nytt	
Anita Ohlson 
 
Valphänvisningen	
Ingela Påsse van Reis 
Annika Andersson 
Eva Arnell Ek	
	
Revisorer	och	revisorssuppleanter	
Ingela Påsse van Reis, ordinarie 
Hans Hansson, ordinarie 
Gun-Inger Laesker, suppleant 
Annelie Olsson, suppleant	
	
Medlemsantal	
Den 31 december 2019 uppgick antalet  
medlemmar till 3 972 (2018: 4 081),  
varav 194 är familjemedlemmar, (2018: 234),  
52 är utlandsmedlemmar (2018: 74).  
Under 2019 har vi haft sex hedersmedlemmar 
	
Hedersmedlemmar	
Per Aschan 
Ylva Braunerhjelm 
Märta Ericson 
Jan Eriksson 
Karin Eriksson 
Gunnar Petersson 
 
Valberedning	
Eva Arnell Ek (sammankallande) 
Owe Rindstrand 
Ingrid Grundström 
Eva Sjölinder-Hansson (suppleant) 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE		
	

	
Allmänt	om	verksamhetsåret	2019	
	
	
Det gångna året har varit fyllt av aktiviteter som går att läsa mer om under de olika 
ansvarsområdenas redovisningar nedan. 
 
Sektionsdagarna	2019	
På 2019 års sektionsdagar deltog ett 70-tal representanter från 15 av våra 16 lokala sektioner. 
Bland de olika programpunkterna fick deltagarna bland annat lyssna på föreläsningar av 
professor Tomas Bergström som pratade om ögonforskning och professor Henrik Rönnberg som 
pratade om cancerforskning. Jenny Widebeck från SKK hade ett uppskattat informationspass om 
hur sektionerna ska tänka när de jobbar i sociala medier. 
 
Utöver detta var det sedvanliga grupparbeten och diskussioner om aktuella frågor i sektionerna. 
 
Söndag förmiddag fick deltagarna och övriga intresserade medlemmar lyssna på ett engagerat 
föredrag av Anne-Chatrine ”Ankan” Edoff, som pratade om mentalitet och hur vi påverkar våra 
hundars mentalitet. 
 
Ekonomi	
Bokslutet följer i stort sett budget för 2019. De avvikelser som kan nämnas är ett större inköp av 
artiklar till GRK Klubbshop. Detta kunde göras i slutet av året då ekonomin tillät detta. 
Uppbokningen på ca 58 tkr har dels tillförts lagret, men också genom direkt kostnadsföring på 
enhet 107 (GRK-artiklar).  
 
Medlemshanteringen sköts nu via SKK och utbetalas den 15:e månaden efter, varför december 
månad är uppbokad på konto 1610, interimsfordringar. 
 
Registreringssiffrorna	
Registreringssiffrorna ligger relativt stabilt. Sammanlagt registrerades 1.953 hundar under 2019, 
vilket är 71 fler än 2018. 
 
Våra	samarbetspartners	
Samarbetet med våra partner Royal Canin och Agria har varit mycket gott under 2019. De har 
precis, som sedan många år tillbaka, ställt upp på många sätt på våra olika arrangemang. 
 
SSRK	
På SSRK:s fullmäktigemöte representerades klubben av sju delegater - Anita Ohlson, Gun 
Eriksson, Marie-Louise Scanlan, Eva Berg, Inger Karlsson, Annika Thunfors och Ingrid 
Grundström. 
 
Forskningsfonden	
Stort tack till alla som bidrar! Det ger möjlighet att via fonden investera i forskning och andra 
projekt kring rasens utveckling i framtiden. Under 2019 skänktes sammanlagt 2 700 kr till 
forskningsfonden, vilken är en markant minskning mot 2018 då sammanlagt 9 810 kr kom in till 
fonden. Minskningen kan sannolikt sättas i samband med att man inte längre kan skicka bidrag 
till fonden i samband med att man förnyar sitt medlemskap. 
 
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 2019. Utmärkelsen ”Årets 
Sektion” vanns i år av Stockholm/Gotland. På andra plats kom Dalarna/S Gävleborg och på 
tredjeplats kom Medelpad/Hälsingland. 



 
Goldenspecialen	
Kommittén för Goldenspecialen, som bildades 2016, genomförde Goldenspecialen 2019 på Gålö 
Havsbad med god hjälp av enskilda medlemmar. Kommittén genomförde ett fysiskt 
uppstartsmöte i Upplands Väsby den 24 november. Den fortsatta planeringen sker via 
telefonmöten. 
 
Sveriges	Hundungdom	
Under året har klubben tecknat samarbetsavtal med Sveriges Hundungdom, som möjliggjort att 
unga goldenintresserade kan bli ungdomsmedlemmar i GRK. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

RAS/Avel	
 

 
 
RAS 2018-2021 finns att ta del av på Goldenklubbens hemsida. RAS presenteras på två olika sätt, 
dels som ett separat dokument som innehåller avelspolicy och avelsstrategier, dels som det 
kompletta dokumentet som förutom policy och strategier även innehåller bakgrund, kart-
läggning, utvärdering och referenser.  
Den separata bevakningslistan för RAS som tagits fram har varit till hjälp för styrelsen att hålla 
arbetet med målen i RAS levande under året. 
	
Valphänvisning	
Goldenklubbens valphänvisning har stor genomslagskraft och många presumtiva valpköpare 
väljer att skaffa valp genom klubbens hänvisning. Under 2019 har 52 kullar och 13 
omplaceringar förmedlats. Under året har korrigeringar gjorts i klubbens valphänvisningskrav 
så att DNA-tester godkänns när de kommit ägaren tillhanda men ännu inte är registrerade på 
avelsdata. 
 
Avelsindex	
Rasklubben fortsätter bevaka resultat av hur avelsindex fungerar i vår ras. Resultatet så långt är 
att kullar med högt kullindex får klart bättre resultat än t ex kullar med index under 100. Vi har 
dock noterat att det fortfarande är många kullar som har index under 100 vid parningstillfället.  
 
Golden	Nytt	
Olika delar av RAS har fortlöpande presenterats i vår klubbtidning Golden Nytt. Under året har 
en ny serie startat som beskriver olika avsnitt i klubbens RAS-dokument. I Golden Nytt får också 
våra sektioner utrymme att berätta om sin verksamhet. Att visa upp många aktiviteter i hela 
landet är en viktig del i att följa upp klubbens intentioner i sitt RAS-dokument. Detta syftar till 
att våra medlemmar ser möjligheter att aktivera sina hundar. I klubbtidningen arbetar vi också 
aktivt för att inspirera till deltagande i såväl BPH som FB-R. 
 
Forskningsfonden	
Hos SLU pågår genforskning angående retinopati (ögondiagnos vid ögonlysning). Vi har tidigare 
lämnat bidrag till forskningen och har kontakt med forskarna och följer utvecklingen av 
projektet.  



 
Kontakter	med	SLU	under	året	
Pyometraforskningen har gjort framsteg. Ragnvi Hagman som håller i projektet har framfört sitt 
tack för stödet från Goldenklubben när det gäller blodinsamling till forskningen.  
Kontakten med SLU när det gäller RD - Renal Dysplasi - har fortsatt och blod samt njurvävnad 
från unga njursjuka hundar som avlidit har lämnats in för att kunna användas i framtida 
forskning. 
 
Försäkringsstatistiken	
Agrias Breed Profile för golden retriever blev tillgänglig under 2019. Försäkringsstatistik för 
veterinärvård och livskador från ytterligare några av de större djurförsäkringsbolagen har tagits 
in för att ge rasklubben en bredare kunskap om hälsotillståndet hos golden retriever. 
 
SSRK:s	avelskonferens	2019	
Den 6-7 april genomförde SSRK en avelskonferens för sina rasklubbar, där också Goldenklubben 
var representerad. På konferensen diskuterades avelsfrågor ur olika aspekter. Under hälsodelen 
informerade professor Henrik Rönnberg om var cancerforskningen hos hund står idag. Erling 
Strandberg och Eva von Celsing rapporterade om resultaten från HD-utredningen. FB-R-frågor 
lyftes under lördag eftermiddag på Goldenklubbens initiativ. 
Professor Erling Strandberg informerade också om pilotstudien ”Mentalindex hund”, där 
tollarna finns med.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
Mentalitet	
	
	
Under året har det funnits 34 BPH-banor. Det är tre fler än förra året. SKK arbetar för att hela tiden 
hitta nya arrangörer samt utbilda fler funktionärer 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. 
 
Antalet	beskrivna	hundar	från	åren	2010	–	2019	

Källa:	SKK	Avelsdata	
	
I tabellen kan vi se att antalet hundar som mentalbeskrevs under 2019 minskade med endast två 
jämfört med 2018. Från 1997 och fram till och med 2019 har 5.474 golden känd mental status 
från MH eller BPH. 
 

 
 
Målet i RAS är att minst 20 procent av antalet registrerade hundar skall ha känd mental status 
eller genomförd BPH. I tabellen nedan kan man se utfallet. 
 

ÅR	 ANTAL	
MH	

GENOMFÖRDA 
MH	

AVBRUTNA
MH	

ANTAL
BPH 

GENOMFÖRDA 
BPH 

AVBRUTNA
BPH 

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 
2017 109 107 2 169 162 7 
2018 124 120 4 135 131 4 
2019	 126 122 4 131 126 5 



År	 Känd	mental	status/	
Genomförd	BPH	

Procent	av	antal	
registrerade	hundar	

2012 240 13,4 %
2013 185 10,2%
2014 156 8,6 %
2015 272 13,2 %
2016 222 11,7 %
2017 269 13,5 %
2018 251 13,3 %
2019 248 12,7 %

 
Målsättningen i RAS är att minst 30 % av avelsdjuren skall vara mentalbeskrivna. 267 tikar och 
153 hanhundar har använts i avel under 2019, av dessa är 55 tikar och 36 hanhundar beskrivna 
på BPH eller MH. Räknat i procent blir kan man läsa i tabellen nedan. Detta är en minskning för 
tikar, men en ökning för hanar. Resultatet når inte upp till målet i RAS. 
	
Antal	mentalbeskrivna	hundar	som	använts	i	avel	
Årtal	 2015 2016 2017 2018	 2019
Hanar	 21 % 23 % 23 % 21 % 24 %
Tikar	 18 % 22 % 20 % 23 % 21 %

	
	
	
Funktion	
	
	
FB‐R	
Under året har det varit 43 beskrivningstillfällen och av dessa har sex arrangerats av någon 
sektion inom GRK. Dessa sektioner var Medelpad/Hälsingland, Uppland, Västerbotten, Värmland 
samt Dalarna/S Gävleborg. Stockholm/Gotland. 
 
Ett flertal beskrivare och testledare kommer från GRK:s sektioner. 
 
Under året har totalt 122 golden blivit beskrivna av sammanlagt 308 beskrivna retrievrar. Det är 
en minskning jämfört med 2018. 
 
Under åren 2014 – 2019 har totalt 715 golden blivit beskrivna. 
Målet i RAS är att minst 20 procent av antalet registrerade hundar ska funktionsbeskrivas. 
 

År	
Antal	

funktionsbeskrivna	
golden	inom	FB‐R	

Antal	genomförda	
beskrivningar	

Antal	avbrutna	
beskrivningar	

Procent	av	
antal	

registrerade	
hundar	

2015	 134 130 4 6,8 %
2016	 139 137 2 7,3 %
2017	   88   84 4 4,4 %
2018	 138 134 4 7,3 %
2019	 122 113 9 6,2 %

			Källa:	SKK	Avelsdata	
 
Regelrevidering	FB‐R	
Hösten 2019 bildade SSRK en kommitté inför regelrevideringen av FB-R dit samtliga 
retrieverrasklubbar var inbjudna. Kommittén hade ett fysiskt möte i november med 
representanter från tre retrieverrasklubbar. GRK:s representant var Lena Ohlsson. 
 



Kontakter	med	SSRK	
Under året har klubbstyrelsen skrivit brev till SSRK:s avdelningar med önskan om kontakt och 
samarbete kring utbildning av funktionärer. Därutöver har en skrivelse skickats till SSRK Hs, där 
vi även belyst avelsperspektivet och vikten av att öka utbildningstakten för att göra FB-R 
tillgängligt för fler. Utbildningsfrågan lyftes även på avelsseminariet på SSRK:s funktionärsträff. 
 
 

	
	
Jakt	
	
	
Klubbmästerskapet	
Årets Klubbmästerskap (B-Prov, kallviltsprov) arrangerades av Skaraborg/Älvsborg sektionen i 
samarbete med Huvudstyrelsen. Provplatsen var även i år Hjo och provet ägde rum 20-21 juli 
2019. Klubbmästerskapet genomfördes i samtliga klasser. Totalt var 99 ekipage anmälda, varav 
76 kom till start. Det var betydligt färre än 2018 där 107 ekipage kom till start, vilket sannolikt 
kan förklaras av att Nordiskt Mästerskap WT arrangerades samma helg och många från övriga 
nordiska länder även anmälde sig till KM. 
 
Klass	 Antal	anmälda	 Antal	startande
NKL 51 42
ÖKL 33 23
EKL 15 12
SUMMA	 99	 76

 
 
Domare: 
NKL – Anders Hallgren och Anita Norrblom 
ÖKL – Sven Ludvigsson 
EKL – Leif Gustafsson 
 
Provledare: Sune Nilsson 
Kommissarie: Anita Ohlson 
 
 

 
 
 
	



	
Klubbmästare	NKL	
Aqua Seer’s Once upon a Time 
Uppf. Mathilda Borvén, 
Oskarström 
Äg. Katarina Pilhage, Vallda 
	

Klubbmästare	ÖKL
J Doubleuse Artemis 
Uppf. Gunilla Wedeen, 
Örbyhus Äg. Christina 
Gunnesby, Kärna 
	

Klubbmästare	EKL	
J RLD N&F&A&M & SE RALLYC
SE LCH Blågul’s Allra Coolaste 
Polare 
Uppf. & Äg. Hanna Nilsson, 
Halmstad 
	

 

	
Förstapristagare	NKL  
Aqua Seer’s Once upon a Time, Katarina Pilhage 
Doubleuse Islay, Maria Fransson 
J Up Swing Magic Love, Ing-Marie Röstlund 
J Doubleuse Obi-Wan Kenobi, Karin Bendz 
Joy-of-Kalix, Pia Holmlund 
 
 
Förstapristagare	ÖKL 
J Doubleuse Artemis, Christina Gunnesby 
J Happy Birdhunter’s Time after Time, Boel Andersson 
 
 
Förstapristagare	EKL 
J RLD N&F&A&M & SE RALLYCH SE LCH Blågul’s Allra Cooaste Polare, Hanna Nilsson  
J Doubleuse Hope and Glory, Gunilla Wedeen 
J Shootdog Golden Dunni, Palle Ingemann 
J Goldwish Dagmar Long, Johan Lång 
J DK BRCH NO JCH Shootdog Golden Creamy Holly, Palle Ingemann 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statistik	retrieverjaktprov	B‐prov	2019	(Siffror inom parentes avser 2018) 
Antal	
hundar	

NKL	 ÖKL	 EKL	 Totalt 0:or 3:or 2:or 1:or	 %pris	 %1:or

219 233 132 58 423 174 93 82 74 58,9 17,5
(226) (182) (115) (87) (384) (163) (81) (72) (68) (57,6) (17,7)

 
Målsättningen i RAS är att 300 unika individer ska starta på B-prov årligen, samt att 70 % av 
provstarterna ska vara prisbelönta. 
 
Statistik	retrieverjaktprov	A‐prov	2019	(Siffror inom parentes avser 2018) 
 
Antal	
hundar	

KKL	 EKL Tot.	 0:or 3:or 2:or 1:or %	pris	 %1:or

5 2 5 7 1 0 0 1 50 50
(11) (9) (8) (17) (5) (0) (1) (3) (44,4) (33,3)

 
Elitklass	(EKL)	
	
0:or	 3:or	 2:or	 1:or % pris % 1:or

5 0 0 0 0 0
(4) (1) (1) (2) (50) (25)

 

	
	
Exteriör	
	
	
Club	Show	
Club Show 2019 arrangerades av Värmlandssektionen vid Kolsnäs, Sunne, dagen efter SSRK:s 
Club Show på samma plats.  
 
Domare:	
Filip Johnsson (hanar) & Tina Angrell (tikar) 
 
Antal anmälda hundar var 100 st. 
 

BIR	
NO JV-17 SE VCH Cheer’s Vinden i 
Ryggen 
Uppf. & Äg. Eva Jönsson, Ödsmål 
 
BIM	
SE U(U)CH Guess Zappa Plays Zappa 
Uppf. & Äg. Helena Nyberg, Björklinge 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
BIR	VETERAN	
FI UCH LV CH RLD N SE U(U)CH Combine 
Quite a Miracle 
Uppf. & Äg. Lena Widebeck, Eskilstuna 
 

 

 

 
 
 
 
 
BIR	JAKTMERITERAD	
J SE VCH Poetry’s Walking on Moon 
Uppf. & Äg. Kerstin Persson, Åmål 

 

 

	
	
BIR	VALPKLASS	I	
Magic Madness Pole Position 
Uppf. Katalin Szilagyi, Ungern 
Äg. Birgitta Höög Persson, Motala 
 
 
BIM	VALPKLASS	I	
Gently’s Just Do It 
Uppf. Helena Wennmark, Storvreta 
Äg. Ida Gunnarsson, Hamburgsund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
BIR	VALPKLASS	II	
Chamorels Wicked Witch of the West 
Uppf. Tezzy Vaerlien, Enköping 
Äg. Helena Nyberg, Björklinge 
 

 
 
 
 
 
 
CERT	HANHUND	
Sunny Delight’s Captain Crispy 
Uppf. & Äg. Åsa Cederlund, Eldsberga 
 

 
 
 
 
 
 
CERT	TIK	
NO JV-17 SE VCH Cheer’s Vinden i 
Ryggen 
Uppf. & Äg. Eva Jönsson, Ödsmål 
 

 
 
 
 
 
 
 



Open	Show	
Under 2019 har sektionerna genomfört 20 Open Shower. Sex sektioner har haft två Open 
Shower vardera och resterande har haft en Open Show var. Två sektioner har inte arrangerat 
någon Open Show under 2019. Totalt har 16 av klubbens Open Showdomare anlitats, varav en 
har dömt tre gånger, fyra har dömt två gånger och övriga har dömt en gång. Resultaten har 
redovisats på hemsidan och i Golden Nytt. 
 
Utställningsprogram	2019		
2019 års utställningsprogram för GRK Open Show har publicerats i Golden Nytt nr 4 och på 
hemsidan i början av december. 
 
Utbildningsdag	för	officiella	domare		
Den 8 september 2019 arrangerade Goldenklubben tillsammans med Labradorklubben en 
utbildningsdag för svenska utställningsdomare och personer under utbildning till domare för 
våra raser, en utbildningsdag på golden och labrador. Handledare denna dag var Kjell Svensson 
(golden) och Dan Ericsson (labrador). Representanter och samordnare för klubbarna var Ingrid 
Grundström (golden) och Katarina Ramberg (labrador). En mycket uppskattad dag hos 
deltagarna. Totalt deltog 20 personer på denna utbildning. En artikel från utbildningsdagen är 
publicerad i Golden Nytt. 
 
Sektionerna	
Under året har exteriöransvarig haft kontakt med sektionerna genom e-post och vid brådskande 
fall även per telefon.   
 
Officiella	utställningar	
Antal bedömda hundar har varit 2 542. Av dessa är 1 002 hanar (39 %) och 1 540 tikar (61 %). 
Snittet per utställning har varit 37 hundar. 
 
Totalt har 32 hundar fått godkänt utställningschampionat SE U(U)CH, det har delats ut 132 
CERT, 126 R-CERT, 12 CACIB, 12 R-CACIB, 26 NORDC och 2 R-NORDC. 
 
 

Jämförelse	mot	tidigare	år	

	
År	

Antal		
utställningar	

Antal	officiella	
starter	

CK	av	totalt	
antal	
starter	

CK	av	antal	
EXC	 EXC	

Snitt	antal	
bedömda	per	
utställning	

2019	 69 2542 40,8 % 51,0 % 79,5 % 37
2018	 69 2585 40,2 % 52,1 % 77,3 % 37
2017	 70 2747 37,1 % 48,5 % 76,6 % 39
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

 
 

Sammanställning	av	antalet	kvalitetspriser	2012	‐	2019	

År	 Excellent	 Very	good	 Good	 Sufficient Disqualified
Can't	be	
judged	

Summa	
starter	

2019	 2022 452 42 10 4 0 2542
2018	 1998 526 45 8 2 6 2585
2017	 2103 561 68 3 3 9 2747
2016	 2087 543 65 6 4 7 2712
2015	 2131 497 59 7 6 10 2710
2014	 1845 442 68 2 5 6 2368
2013	 1809 564 73 3 5 10 2464
2012	 1888 597 81 7 9 4 2586
 



	

Goldenspecialen	
	
	
Goldenspecialen 16-18 augusti 2019 arrangerades på Gålö Havsbad. 
 
Arrangör var kommittén för Goldenspecialen, som bestod av Lena Ohlsson, Anita Ohlson, Gun 
Eriksson, Kristina Osin, Boel Andersson, Inger Karlsson, Kristina Nieminen, Christine Jansson 
och Ingrid Andersson. 
	
WORKING	TEST		
 

 
	
Domare:		
Ingela Funck, Ralf Falkeland, Mats Lindmark, Camilla Ährlund och Tina Engström  
	
Provledare:		
Christine Jansson och Gun Eriksson  
	
OPEN	SHOW	

	
	
	
Domare:		
Annika Andersson, kennel Catchword – hanar och Bengt Danielsson, kennel Crusade – tikar  
	
Kommissarie:		
Lena Ohlsson		
	
Bestyrelse:		
Anita Ohlson, Kristina Nieminen, Lena Ohlsson 
 



	
	
	
	
GOLDENMÄSTARE	
	
J	Doubleuse	Loweswater	Gold 
Uppf. Gunilla Wedeen, Örbyhus 
Äg. Pehr Söderman, Vaxholm 
	

	
	
	
	
	
	
DUAL	PURPOSEVINNARE	
J	Livsglädjens	Nyåriga	Trolle 
Uppf. & Äg. Ulla Eriksson, Tösse	
	

	
	
RESULTAT	WORKING	TEST	
	
Förstapristagare	NKL	–	Fredag	
LD STARTKLASS J Aquaseer's Once upon a Time, Katarina Pilhage 97 p 
Alsterbygdens Enda Blondin, Elisabet Hansson  93 p 
J Goldwish Ellen Von Clyde, Ulf Hammarström  93 p 
Eldflammans Evig Eld Eira, Malin Wijk   91 p 
Eldflammans Fredrika Bremer, Sonja Karlsson  89 p 
Avjava´s Zeke of Isidor, Maria Uppgard   81 p 
Andvingens Stilfulla Ace, Peter Jarvisson   79 p 
Höghedens Yoicks, Lasse Johnsson   77 p 
 
Förstapristagare	NKL	–	Lördag	
J Livsglädjens Nyåriga Trolle, Ulla Eriksson  91 p 
J Livsglädjens Hjärtliga Märtha, Ulric Stake  89 p 
Vassruggens Roscor of Jasper, Thomas Broberg  83 p 
J Livsglädjens Solstormiga Agnes, Gabriella Nilsson   78 p 
Livsglädjens Magiska Greta, Misa Salenby   75 p 
Livsglädjens Solstormige Ansgar, Tage Eriksson  75 p 
 
 
 



Förstapristagare	ÖKL	
Alsterbygdens Flaxman of Skoj, Lotta Byström  87 p 
J Avjava’s Mons Maraldi of Peder, Lena Appelkvist  80 p 
J Doubleuse Obi-Wan Kenobi, Karin Bendz  78 p 
 
Förstapristagare	EKL	
J Doubleuse Loweswater Gold, Pehr Söderman  77 p 
 
Förstapristagare	VKL	
RLD N RLD F RLD A LPI LPII  
Doubleuse Sparrowhawk, Katarina Pilhage  87 p 
	
	
 

 
 

 
 
 
	
	
RESULTAT	OPEN	SHOW	‐	Goldenspecialen	
	

	
BIS	Vuxen	
Feodora’s	Primrose	
Uppf. & Äg. Malin Danielsson, Uppsala 
 
BIS	2	Vuxen	
FI	CH	Combine	Make	My	Day 
Uppf. Lena Widebeck, Eskilstuna 
Äg. Marie Sippu & Antti Perkka, Finland 
	

	
	
	

BIS	Valp	
Combine	Down	Under 
Uppf. & Äg. Lena Widebeck, Eskilstuna 
 
BIS	2	Valp 
Combine	Deepest	Gold 
Uppf. & Äg. Lena Widebeck, Eskilstuna 
	

	
	
	
	
	



	
Bästa	hane	–	vuxna 
1. FI UCH Combine Make My Day 
2. Combine Byline 
3. Gildas Per Vivere 
4. SE VCH J Poetry’s Secret Sammy 
5. Rackirock’s Midsommar Allan 
	

Bästa	tik	– vuxna
1. Feodora’s Primrose 
2. SE VCH SE U(U)CH Sangold Så Dundercool Àla Sparris
3. Emmergold Minnie May 
4. Feodora’s Starburst 
5. Roxanne Favourite Fairy 
	

Bästa	hanvalp 
1. Combine Down under 
2. Snowjar’s Wipeout 
	

Bästa	tikvalp
1. Combine Deepest Gold 
2. Dewmist Time after Time 
3. Combine Easter Lily 
	

 
	

Hälsa	
	

 
	
Hälsa/dödsfallsrapportering	
Två olika blanketter avseende hälsa och dödsfallsrapportering finns på klubbens hemsida och 
ger fortlöpande information om goldens sjukdomar samt om dödsfallsorsaker och ålder när 
hundarna avlider. Information om blanketterna uppdateras regelbundet på sociala medier. 
Informationen som skickas in ger god hjälp att se trender när det gäller rasens hälsa. 
 
Agria	Breed	Profile	
Under det gångna året har en ny upplaga av Agria Breed Profile för golden retriever 
presenterats. Styrelsen har tagit del av den nya informationen som visar att cancer ökar inom 
rasen, men att det ändå är förhållandevis få hundar som avlider i cancerrelaterade sjukdomar i 
unga år. Vad gäller veterinärkostnader ligger golden retriever fortfarande över medel för alla 
raser när det gäller tikar som drabbas av pyometra. Utvärderingen av de nya uppgifterna i Breed 
Profile i förhållande till den tidigare upplagan pågår. 
 
Golden	Nytt 
Goldenklubbens tidning Golden Nytt fortsätter att informera och skriva om frågor som rör 
rasens hälsa. Även på klubbens hemsida uppdateras regelbundet frågor som har med hälsa att 
göra. 
 
Glädjande	om	leder 
Under året har en tydlig ökning märkts avseende antal hundar som röntgat höfter och armbågar. 
Andelen röntgade på armbågarna är 63,4 procent (55,7 %) och på höfterna 62 procent (57,2 %). 
Siffror inom parentes avser 2018. Det innebär att vi närmar oss målet i RAS som är satt till 65 
procent på såväl höfter som armbågar. 
Andelen hundar med grad D och E på höfterna ligger på 3,7 procent, vilket är väl under målet för 
RAS som är satt till åtta procent. Däremot är det en bit kvar till målet i RAS avseende ED. Där 
ligger andelen hundar med ED på 14,9 procent mot målet i ras som är tio procent. 
 
Renal	Dysplasi	(RD),	tidigare	PNP	
I dagsläget finns tre hundar som är diagnostiserade och centralt registrerade med RD. Under 
året har kontakter tagits med forskare på SLU för att utröna möjligheten för att vår ras kan 
kunna ingå i de raser som är föremål för forskning på sjukdomen. 
 
Ögonlysning	
Under 2019 ögonlystes 789 golden och av dessa var 689 utan anmärkning. Bland de 
anmärkningar som noterats i det nya och omfattande ögonprotokollet noterades 12 hundar med 
näthinneveck, fyra med retinal dysplasi (RD) och tio med olika grader av bakre polär katarakt. 
Sju hundar noterades för retinopati och en hund för PRA. 
 



Ögonlysning	av	äldre	hundar 
Genom att bidra med kostnader för ögonlysning av hundar över sju år vill Goldenklubben få fler 
hundägare att ögonlysa äldre hundar. Under 2019 har nio hundägare fått ersättning från 
forskningsfonden i detta syfte. 
 
GR_PRA1 
Under året testades 67 golden (74 2018) för GR_PRA1. Av dessa var en sjuk, tio anlagsbärare och 
56 fria. 1.247 registrerades hereditärt fria. Jämfört med tidigare år visar siffrorna att färre 
hundar testas och att andelen hereditärt fria hundar ökar.  
 
GR_PRA2	
Under året testades 67 golden (74 2018) för GR_PRA2, där tio var anlagsbärare och 57 fria från 
anlaget. 1.266 hundar var hereditärt fria. Jämfört med tidigare år visar siffrorna att färre hundar 
testas och att andelen hereditärt fria hundar ökar.  
 
Prcd‐PRA	
Goldenklubben uppmanar fortlöpande dem som testar sina golden för prcd-PRA att skicka in 
resultatet till klubben. Då kan det läggas ut på klubbens hemsida för allmän kännedom. Under 
året har endast ett testresultat kommit in till klubben. 
 
Wet	puppies	
Rasklubben har under 2019 fortsatt arbetet med att försöka kartlägga förekomsten av wet 
puppies i svenska kullar. Få rapporter har kommit in och problemet kan därmed i dagsläget inte 
ses som stort.  Den forskning som tidigare pågick utomlands angående ektopisk uretär hos 
golden ligger för närvarande nere. 
 

 
 

 

	
Utbildning	
	
	
 
Goldenlägret 
Goldenlägret anordnades för artonde gången den 3–7 juli 2019. Årets läger genomfördes på 
Herrfallets Fritids- och konferensanläggning utanför Arboga. 35 deltagare med hund deltog.  
 
Årets	instruktörer:	
Anders Niklasson, André Alfredsen, Anita Norrblom, Kaj Kadar och Christine Jansson 
 

 
	



Domare	utställning:	
Lena Ohlsson, kennel Spin Tail 
	
Lägeransvariga:	
Annika Sahl Kadar, Boel Andersson och Lena Ohlsson 
 
 

	
	
	
	
Årets	lägermästare	
Peruddens Will to Swish 
Uppf. & Äg. Kati Sandberg, Svensbyn	
	

	
	
	
BIS	Lägerutställning	
Peruddens Will to Swish 
Uppf. & Äg. Kati Sandberg, Svensbyn 
	
BIS	2	Lägerutställning	
Peruddens Will to Retrieve 
Uppf. Kati Sandberg, Svensbyn 
Äg. Elisabeth Mattsson 
	

	
	
Klassvinnare	Träningsprov	Working	Test	–	nybörjarklassnivå	
Koffstalunds Hicco 
Uppf. Margarete Haberl, Glanshammar 
Äg. Jörgen Andersson, Viskafors 
 
Klassvinnare	Träningsprov	Working	Test	–	öppenklassnivå	
Vindögats Tango 
Uppf. Sara Runesdotter, Enköping 
Äg. Lena Sundqvist, Knivsta 
 
Klassvinnare	Träningsprov	Working	Test	–	elitklassnivå	
Avjava’s Mons Maraldi of Peder 
Uppf. Jeanette Ahlin, Järpås 
Äg. Lena Appelkvist, Älvsjö 
 
 
 
 
 



 
Rasutbildning	 
Det har inte genomförts Rasutbildning i någon av våra sektioner under året. Dock har en 
utbildning påbörjats i Skaraborg under december och kommer slutföras under våren. En 
medlem har under året genomfört Rasutbildningen i egen regi och med en av klubben godkänd 
mentor. 
 
Exteriörkurs	steg	III	
Två utbildningstillfällen har genomförts i samarbete med sektionen i Skåne/Blekinge. 
 
 

 

Information/PR	
 

 
Ny	leverantör	av	medlemstjänster	
Under året har avtalet med Föreningssupport sagts upp och ansvaret för administrationen av 
klubbens medlemsregister har övergått till Svenska Kennelklubben. SKK:s medlemsavdelning 
sköter nyregistrering, adressändringar, fakturering och påminnelsehantering m.m. 
 
Annonsering	på	Google	
Annonseringen på Google har fortsatt under hela 2019 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. Under 2019 
skänkte klubbens uppfödare medlemskap till sammanlagt 440 valpköpare. En minskning 
jämfört med 2018, då vi fick 517 valpköpare via våra uppfödare.  
 
Informationsbrev	
För att nå ut till nya uppfödare som inte tidigare skänkt medlemskap har ett informationsbrev 
skrivits och skickats ut. Detta har resulterat i att några nya uppfödare utnyttjat möjligheten att 
introducera rasklubben till sina valpköpare. 
 
Värvningsbrev	sektionerna	
Klubbstyrelsen har formulerat ett värvningsbrev som sektionerna ska kunna använda sig vid 
utskick till nya goldenägare som ännu ej är medlemmar i klubben. 
	
Golden	Nytt			
Medlemstidningen Golden Nytt har getts ut med fyra nummer enligt den fastställda 
utgivningsplanen. 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. 
 



Nyhetsbrev	till	uppfödare	
Under 2019 skickades vårt första Uppfödarbrev ut till de uppfödare som anmält sig till vår 
mailinglista. 

  
Medlemsvärvning	och	medlemsvård	
Även i år har sektionerna 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. 
 

 
 
	
Facebook	
Klubbens Facebooksida används regelbundet för att sprida information i ytterligare en kanal. 
Närmare 4.500 personer är anslutna till sidan och får information den vägen. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
KLUBBENS	UTMÄRKELSER	
	
	
	
	
	
	
	
UPPFÖDARTROFÉN	
Kennel Dewmist 
Henric Fryckstrand 
	

	
	
	
	
	
GOLDENTROFÉ	TIK	
C.I.E DK UCH NO UCH SE U(U)CH 
Dewmist Diversity 
Henric Fryckstrand	
	

	
	
	
	
	
	
GOLDENTROFÉ	HANE	
NO JCH SE JCH 
Mighty Duck's Panther 
Lisa Falk 
 



	
	

 
BREEDERS	CROWN	 	
har tilldelats 
 
Ingrid	Grundström	
 
 
	

 
Ingrid Grundström är en uppfödare med enormt stort engagemang 
i det hundliga föreningslivet. I flera decennier har hon varit aktiv 
på olika plan ‒ såväl hemma i Norrbotten som inom goldenvärlden.
 
Hon är en person som aldrig tvekar att hjälpa till och som är en 
pålitlig klubbfunktionär på alla plan.  Ingrid är därför en mycket 
värdig pristagare av Breeders Crown, där hennes gärningar i alla 
stycken helt stämmer in på statuterna i priset. 
 
När hon skaffade sig sitt kennelnamn Pennygirls 1985 var hon 
redan aktiv i Norrbotten ‒ såväl i Goldenklubben som i SSRK. I 
Norrbottenssektionen har hon varit en drivande medlem i stort 
sett sedan sektionen startades. Över tid har hon funnits med 
antingen som styrelseledamot eller i valberedningar. 
 
Under fem år har hon varit exteriöransvarig i klubbstyrelsen, där 
hon bland annat varit mycket engagerad i frågor som handlar om 
utbildning av officiella exteriördomare. Att arrangera sådana 
utbildningar har Ingrid fortsatt med, även sedan hon lämnat 
klubbstyrelsen. Hon är nu i färd med att planera en fjärde 
utbildning under 2020. 
	

 
 

 
AGRIASTIPENDIET	
 
Golden	retrieverklubbens	
styrelse	och	Agria	
Djurförsäkringar	har	
gemensamt	beslutat	tilldela	
årets	Agriastipendium	till		
 
Kai	Tunero	
 

 

 
Med sitt norrländska ursprung har Kai Tunero alltid varit 
intresserad av jakt och jakthundar. Hans intresse och engagemang 
har också gjort att han ägnat mycket tid åt oegennyttigt arbete med 
rasens jaktliga egenskaper i högsätet. När Kai för 30 år sedan 
flyttade till Skåne sökte han en bra apportör och kom då i kontakt 
med golden retriever. 
 
Detta har inneburit att Kai på många olika vis varit aktiv inom 
områden där goldens jaktliga egenskaper varit viktiga. Under åren 
har han suttit i sektionsstyrelsen i Skåne/Blekinge som såväl 
funktions-/mentalitetsansvarig som jaktansvarig. MH/BPH, FB-R 
och jaktprov är viktiga instrument för att följa rasens egenskaper 
och Kai har varit aktivt medverkande till genomförande av 
beskrivningar, B-prov och Working Test. 
 
Bland de många möjligheter att pröva sina hundar som Kai arbetat 
med kan nämnas sektionens årliga Working Test i Onslunda. Detta 
genomförs på Kais egna marker och är ett evenemang som växer år 
från år och senast hade över 100 anmälningar. 
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN ‐ Sammanställning kostnader/intäkter       

            

Bokslut 2019           

            

Kostnadsställe           

   Intäkter  Kostnader  Utfall 2019  Budget 2019 

Gemensamt hela föreningen  64 791,00 ‐126 741,00 ‐61 950,00  ‐23 000

Medlemsavgifter  1 009 980,55 ‐143 072,50 866 908,05  827 000

Golden Nytt  75 900,00 ‐301 026,35 ‐225 126,35  ‐215 500

Valphänvisning  14 600,00 ‐15 620,00 ‐1 020,00  ‐2 500

Sektioner/fullmäktige  66 900,00 ‐333 753,31 ‐266 853,31  ‐298 000

RAS  0,00 0,00 0,00  ‐10 000

Goldenlägret  187 925,80 ‐192 664,80 ‐4 739,00  ‐7 000

KM+NM  43 155,00 ‐52 469,50 ‐9 314,50  ‐24 500

GRK‐artiklar  27 938,00 ‐43 573,00 ‐15 635,00  30 000

Rosetter  73 333,00 ‐63 375,00 9 958,00  13 200

Information/PR  0,00 ‐26 049,41 ‐26 049,41  ‐20 000

Administration  0,00 ‐32 454,15 ‐32 454,15  ‐26 700

Utbildning  0,00 0,00 0,00  ‐10 000

OS domarkonferens  0,00 ‐8 885,50 ‐8 885,50  ‐20 000

A‐prov  0,00 0,00 0,00  0

Styrelse  0,00 ‐211 251,40 ‐211 251,40  ‐198 000

Summa  1 564 523,35 ‐1 550 935,92 13 587,43  15 000

            

Ränteintäkter  0,00 0,00 0,00  0

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

            

Avskrivning kundfordring  0,00   0,00  0

Summa finansiella kostnader    0,00 0,00  0

            

Summa  1 564 523,35 ‐1 550 935,92 13 587,43  15 000

            

Värdeförändring ‐ Varulager 2019‐12‐31           

GRK‐Artiklar       ‐2 765,00    

Guldhundar & idrottsfat       ‐14 940,00    

Nyinköp varulager uppbokn       28 000,00    

Valpbroschyr, raskompendium       ‐5 040,00    

Summa värdeförändring    0,00 5 255,00  ‐15 000,00

            

RESULTAT EFTER VARULAGERFÖRÄNDRING      18 842,43  0

 

Kommentarer	till	bokslut	  

Bokslut följer i stort sett budget 2019. De avvikelser som kan nämnas är ett större inköp av artiklar 
till GRK shoppen. Detta kunde göras i slutet av året då ekonomin tillät detta. Uppbokningen på ca 
58 tkr har dels tillförts lagret, men också genom direkt kostnadsföring på enhet 107, GRK-artiklar. 
Medlemshanteringen sköts nu via SKK och utbetalas den 15:e månaden efter, varför december 
månad är uppbokad på konto 1610, interimsfordringar. 
Bidrag till forskningskontot har minskat när det nu inte går att betala samtidigt som 
medlemsavgiften. Detta är något som vi måste bli bättre på att informera om, då dessa pengar är 
viktiga för framtida forskningsinsatser. 
  

 
 
 
  

 



 
    

 

GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN       
        

BALANSRÄKNING  2019‐12‐31  2018‐12‐31 

TILLGÅNGAR       

Varulager ‐ Varor/GRK‐artiklar  16 602,00 17 427,00

Varulager ‐ Valpbroschyrer  27 510,00 29 880,00

Varulager ‐ Guldhundar & idrottsfat  1 508,00 16 448,00

Varulager ‐ Raskompendium  26 220,00 28 890,00

Varulager ‐ Goldenfilm   3 345,00 5 285,00

Uppbok nyinköp varulager  28 000,00   

Summa  103 185,00 97 930,00

        

Handkassa  89,60 196,60

Sparbanken huvudkonto  112 443,05 91 191,62

Sparbanken sparkonto  691 147,90 631 147,90

Sparbanken forskningskonto  110 730,13 111 150,13

Summa  914 410,68 833 686,25

        

Observationskonto   ‐300,00 0,00

Kundfordringar  7 530,00 14 470,00

Interimsfordringar  52 000,00 0

Summa  59 230,00 14 470,00

SUMMA TILLGÅNGAR  1 076 825,68 946 086,25

    
SKULDER OCH EGET KAPITAL       

SKULDER       

Deposition ‐ Club Show  0,00 0,00

Leverantörsskulder  ‐171 497,00 ‐47 525,00

Forskningskonto  ‐109 499,95 ‐110 319,95

Förskottsbetalning  0,00 ‐6 000,00

Sociala avgifter  0,00 0,00

Summa skulder  ‐280 996,95 ‐163 844,95

EGET KAPITAL       

Balanserad Vinst/Förlust  ‐813 776,99 ‐693 763,77

Föregående års vinst/Förlust  31 535,69 ‐120 013,22

Årets resultat  ‐13 587,43 31 535,69

Summa eget kapital  ‐795 828,73 ‐782 241,30

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  ‐1 076 825,68 ‐946 086,25
 
 
 
 
 
 
 



	
Verksamhetsplan	2020	
 
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 om förtjänsterna med vår ras till 
både gamla, nya och blivande goldenägare. För detta krävs att hela klubben arbetar för att 
fortsatt ha ett 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 samarbetspartner Agria 
Djurförsäkring och Royal Canin. 
	
Sektionsdagar	och	Goldenfullmäktige	
Årets Sektionsdagar och Goldenfullmäktige genomförs 28-29 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 och 
representantskapsmöte. 
 
 
Klubbens	centrala	verksamhet	
	
De	stora	centrala	arrangemang	som	planeras	för	2020	är:	
 

 Goldenlägret genomförs 1 - 5 juli på Herrfallet. Ansvarig för arrangemanget är 
klubbstyrelsen. 
 

 Klubbmästerskapet 18 -19 juli i Hjo. Ansvarig för arrangemanget är klubbstyrelsen och 
sektion Skaraborg/Alvsborg. 
 

 Goldenspecialen 14 -16 augusti på Gålö Havsbad. Ansvarig för arrangemanget är 
kommittén för Goldenspecialen. 
 

 Club Show 17 oktober i Hallstahammar. Ansvarig för arrangemanget är sektionen i 
Västmanland. 
 
 

Ekonomi	
 
Klubbens ekonomi är för närvarande mycket god. Under 2020 kommer vi fortsatt att bidra till en 
rad olika verksamheter. Mer detaljerade planer finns under respektive område. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
RAS/Avel	
 
RAS 
RAS 2018-2021 ska vara ett levande och lättillgängligt dokument för alla intresserade av rasen 
och ligga till grund för avelsarbetet. Klubbstyrelsen ska stödja sektionerna i deras arbete med 
RAS och arbeta för att göra RAS till ett känt dokument bland uppfödarna.  
En RAS-konferens planeras under våren 2021 inför revideringen av RAS och en arbetsgrupp 
kommer att tillsättas under 2020 för att arbeta med konferensens innehåll. 
En separat bevakningslista för styrelsens arbete med RAS kommer även fortsättningsvis att 
finnas, för att säkerställa en regelbunden uppföljning av arbetet. 
	
Avelsindex	
Rasklubben fortsätter bevaka resultat av hur avelsindex fungerar i vår ras.  
 
Försäkringsstatistiken	
Agrias Breed Profile för golden retriever blev tillgänglig under 2019. Under 2020 kommer 
arbetet med tolkningen av resultatet samt jämförelser med tidigare resultat att göras för att se 
eventuella trender. 
 
Koppling	mellan	funktion	och	exteriör	
Raslubben fortsätter arbetet för att synliggöra sambandet mellan exteriör och funktion. Klubben 
ska verka för att ge FB-R en högre status som avelsverktyg. 
 
 
Mentalitet	
	
Klubben fortsätter att arbeta för att fler skall genomföra BPH med sin hund. Vi kommer också att 
fortsätta med att skicka information om BPH i valppaketen. 
 
 
Funktion	
	
Vi 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 också att samverka med rasklubbar, sektioner och uppfödare för att få till stånd fler 
beskrivningstillfällen. 
 
Vi kommer även fortsättningsvis att ge bidrag för resor, kost och logi till de medlemmar som vill 
utbilda sig till funktionärer inom FB-R. 
 
GRK kommer även framöver att ha en representant med i regelrevideringskommittén för FB-R. 
 
Vi fortsätter att skicka ut information om FB-R i valppaketen. 
 
 
Jakt	
	
Arbetet med 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, både inofficiella och officiella. 
 
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. 
 



 
Klubbmästerskapet	
Årets upplaga av Klubbmästerskapet arrangeras av klubbstyrelsen i samarbete med 
Skaraborg/Älvsborg. Provplatsen blir Hjo och datum 18-19 juli. 
 
Nordiskt	Mästerskap	
I år står Finland som värd för Nordiskt Mästerskap. Datum är 1-2 augusti och Sverige får delta 
med fyra lag. Kvalificering/laguttagning sker via följande Working Test: 
 
”Apportera för livet” – 13 juni Nynäshamn (lag) 
SSRK Södra – 26 april Vittsjö (individuell) 
SSRK Västra – 12 april Skövde (lag) 
SSRK Västra – 16 maj Halmstad (individuell) 
SSRK Östra – 16 maj Bogesund, Vaxholm (lag) 
SSRK Östra – 17 maj Bogesund, Vaxholm (individuell) 
 
A‐prov 
Klubben planerar att genomföra ett inofficiellt A-prov/utbildningstillfälle under hösten. Vi 
planerar också genom samarbete med andra klubbar att eventuellt arrangera ett mocktrial. 
 
 
Utbildning	
	
Goldenlägret äger rum den 1 - 5 juli 2020 på Herrfallets Fritids- och konferensanläggning. 
 
Klubben kommer att verka för att sektionerna anordnar rasutbildningar.  
 
Vi kommer också att verka för att sektionerna arrangerar exteriörutbildningar steg I och II inför 
kommande steg III-utbildning i klubbstyrelsens regi. 
 
Exteriörkurs steg III kommer att arrangeras 19 - 20 september 2020 i Upplands Väsby. 
Kursledare blir Kjell Svensson. 
 
 
Info/PR	
 
Golden	Nytt	
Medlemstidningen Golden Nytt kommer att ges ut med fyra nummer under 2020. I nummer 1 
kommer vi att sammanställa officiella jaktprovsresultat och utställningsresultat samt nya 
championat från 2019. 
 
Medlemsstatistik	till	sektionerna	
Även under 2020 kommer sektionerna att få stöd i arbetet med medlemsvärvning och 
medlemsvård.  
 
Annonsering	på	Google	
Vi fortsätter även under 2020 med att annonsera på Google. På så sätt når vi både presumtiva och 
befintliga goldenägare med hjälp av Internets sökmaskiner.  
 
 
KLUBBSTYRELSENS	FÖRSLAG	TILL	MEDLEMSAVGIFTER	2021	
GRK:s klubbstyrelse föreslår fullmäktige att besluta om oförändrade medlemsavgifter för 2021. 
 
KLUBBSTYRELSENS	FÖRSLAG	TILL	RESEERSÄTTNING	FÖR	2020	
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 2020          
           

Kostnadsställe  Budgeterade Budgeterade  Budgeterat  

   Intäkter  Kostnader  Resultat 2020 

Gemensamt hela föreningen  64 000 ‐87 000 ‐23 000

Medlemsavgifter  981 000 ‐128 000 853 000

Golden Nytt  72 000 ‐301 000 ‐229 000

Valphänvisning  15 500 ‐15 000 500

Sektioner/Fullmäktige  65 000 ‐341 000 ‐276 000

RAS  0 ‐10 000 ‐10 000

Goldenlägret  185 000 ‐196 000 ‐11 000

KM/NM  41 000 ‐66 500 ‐25 500

Varor GRK‐artiklar  30 500 ‐12 000 18 500

Rosetter  82 000 ‐73 000 9 000

Information/PR  0 ‐28 500 ‐28 500

Administration  0 ‐30 000 ‐30 000

Utbildning  0 ‐10 000 ‐10 000

Utb dag off domare  0 ‐10 000 ‐10 000

Styrelse  0 ‐204 000 ‐204 000

Inoff A‐prov/kurs/mocktrail  5 000 ‐9 000 ‐4 000

Exteriör III  20 000 ‐40 000 ‐20 000

Avskrivningar/Lagerförändring  0 0 0

Summa  1 561 000 ‐1 561 000 0

        

Ränteintäkter  0 0 0

Summa finansiella intäkter  0 0 0

        

Summa  1 561 000 ‐1 561 000 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Valberedningens	förslag	
Goldenfullmäktige	2020	
	
	
Ordförande	
Anita Ohlson  Omval 1 år 
 
Vice	ordförande	
Lena Ohlsson    Kvarstår till 2021 
 
Ordinarie	ledamöter	
Gun Eriksson  Kvarstår till 2021 
Kerstin Persson                        Kvarstår till 2021 
Kristina Nieminen  Omval 2 år 
Malin Danielsson  Nyval 2 år 
Jan Ytterbom   Nyval 2 år 
                         
Suppleanter	
Marie-Louise Scanlan  Omval 1 år 
Inger Karlsson  Nyval 1 år  
  
	
Revisorer	
Hans Hansson  Omval 1 år 
Ingela Påsse van Reis  Omval 1 år 
 
Revisorssuppleanter	
Gun-Inger Laesker  Omval 1 år 
Annelie Olsson  Omval 1 år 
 
Fullmäktiges	ordförande	
Bo Edoff  Nyval 1 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



	
Klubbstyrelsens	yttrande	
 
Förslag	till	beslut:	
Klubbstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. 
 
Motivering:	
Klubbstyrelsen tycker att tanken är god och även eftersträvansvärd. Yrkandet i motionen är 
formulerat på så sätt att SE U(U)CH ska kopplas med jaktprovsmerit alt. genomförd FB-R. 
Beskrivningen av titeln SE U(U)CH i gällande championatsregler är ”Svenskt	
utställningschampionat	enbart	utställning”. Om det till detta championat skulle kopplas en 
bruksmerit är det alltså per definition en annan typ av championat. 
 
Vi har ett utställningschampionat som är kopplat med jaktprovsmerit – SE UCH, där merit från 
jaktprov är ett krav. För närvarande är meritkravet för detta championat lägst 2:a pris ÖKL på 
jaktprov. I de nya championatsbestämmelserna som gäller från 2022 kommer meritkravet att 
ändras till lägst 1:a pris NKL. 
 
Utöver detta anser klubbstyrelsen att eventuella ändringar i championatsreglerna ska följas åt 
och där man i det fallet även skulle kräva utställningsmerit för erhållande av 
jaktprovschampionat.  Den exteriörbeskrivning som finns idag är inte kopplad till 
championatsreglerna, utan är ett krav för start i EKL på jaktprov. Kravet på exteriörbeskrivning 
för start i EKL kommer att tas bort 2022. 


