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Arbets‐	och	beslutsordning	vid	Golden	retrieverklubbens	Fullmäktigemöte	26	mars	2023	
 
 
Yttranden 
Varje delegat upptagen i röstlängd äger rätt att yttra sig och ställa förslag vid fullmäktigemötet. 
De i § 7 mom. 4 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	2023‐03‐26	
	
§	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 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	2022
	
Ordinarie	ledamöter	
Anita Ohlson, ordförande 
Lena Ohlsson, vice ordf., mentalitet, utbildning 
Gun Eriksson, kassör 
Tezzy Vaerlien, avel & hälsa 
Janne Ytterbom, jakt 
Kristina Nieminen, exteriör & sektionsansvarig 
Sara Berglund, funktion 
 
Suppleanter	
Kristina Osin 
Maria Wide Hultgren 
 
Arbetsutskott	(AU)	
Anita Ohlson 
Lena Ohlsson 
Gun Eriksson 
 
Avelsstruktur	
Lena Widebeck 
 
Adjungerade	i	hälsofrågor	
Kerstin Persson 
Annika Thunfors 
 
Redaktionskommitté	Golden	Nytt	
Anita Ohlson 
Annika Andersson 
Eva Skagert 
Daniel Ekblom (annonsförsäljning) 
 
Kommitté	jubileumstidning	2023	
Lena Widebeck 
Anita Ohlson 
Annika Andersson 
Eva Skagert 
 
Kommitté	Goldenspecialen	
Lena Ohlsson 
Gun Eriksson 
Kristina Osin 
Boel Andersson 
Kristina Nieminen 
Janne Ytterbom 
Daniel Ekblom  
Marie-Louise Scanlan 
	
 
 
 
 
 
 
 
 

Klubbmästerskapet	
Janne Ytterbom 
Sune Nilsson 
Ingrid Andrén 
Anci Wadman 
Inga Nylund 
Anneli Noiva 
Gunilla Mårsén 
 
Goldenlägret	
Lena Ohlsson 
Annika Sahl-Kadar 
Lena Appelkvist 
	
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 2022 uppgick antalet  
medlemmar till 4 783 (2021: 4 602),  
varav 177 är familjemedlemmar (2021: 169) och 
44 är utlandsmedlemmar (2021: 42) 
Under 2022 har vi haft fyra hedersmedlemmar 
	
Hedersmedlemmar	
Per Aschan 
Märta Ericson 
Karin Eriksson 
Gunnar Petersson 
 
Valberedning	
Annika Andersson (sammankallande) 
Inger Karlsson 
Ingrid Grundström 
Eva Arnell Ek (suppleant) 
 
 
 
 

 
 
             
 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE		
	

	
Allmänt	om	verksamhetsåret	2022	
	
	
Det gångna året var det första som inte på något vis påverkats av pandemin när det gäller verksamheten. 
Alla tänkta arrangemang har kunnat genomföras. 
Styrelsen har genomfört fyra möte under året. 
Golden retrieverklubben, tillsammans med Tollarklubben, utsågs att representera rasklubbarna i en 
arbetsgrupp som under året har arbetat med det uppdrag som gavs SSRK:s huvudstyrelse på 
fullmäktigemötet 2021. Arbetet kommer att slutrapporteras på SSRK:s fullmäktigemöte i maj 2023. 
 
Sektionsdagarna	2022	
På sektionsdagarna 2022 deltog ett 50-tal deltagare från 14 av våra 16 lokala sektioner. Förutom 
seminarier och gruppdiskussioner fick deltagarna två intressanta föreläsningar. Föreläsningen med Eva 
Bodfält på söndagen var öppen för alla intresserade medlemmar. 
 
Ekonomi 
Medlemsantalet har även detta år fortsatt att öka, vilket inneburit ökade medlemsavgifter. Samtidigt har 
kostnaderna för tryckning och porto för Golden Nytt stigit, så på totalen är resultatpåverkan försumbar. 
Klubben har subventionerat deltagaravgiften för kurserna Exteriör II och Exteriör III som anordnades 
under hösten. 
I budgeten för år 2023 avser 87 000 kr jubileumskostnader, dessa är fördelade på de centrala 
arrangemangen.  
 
Uppdatering	av	RAS	
Under året inleddes arbetet med att utvärdera målsättningarna i RAS, för att kunna påbörja diskussioner 
och förankringsarbetet bland klubbens medlemmar. Arbetsgruppen har haft både digitala möten och ett 
fysiskt möte. Förankringsarbetet inleddes med att publicera siffror från utvärderingen på hemsidan, 
tillsammans med inbjudan till ett Zoom-möte öppet för alla medlemmar. Inbjudan till mötet har också 
publicerats i Golden Nytts julnummer. 
	
Den	gyllene	retrievern 
Svenska Kynologiska Akademin beslutade att göra en temautställning om golden retriever – en av världens 
mest uppskattade raser. På utställningen presenteras föremål och bilder, som skildrar rasens historia från 
födelseplatsen Guisachan i Skottland och fram till idag. Golden retrieverklubben inbjöds att vara delaktig i 
utställningens utformning. Henric Fryckstrand bidrog med ett stort antal rasrelaterade föremål. Lena 
Widebeck har också tacksamt bidragit till att utställningen blev möjlig. 
 
Registreringssiffrorna	
Registreringssiffrorna ligger relativt stabilt. Sammanlagt registrerades 2 027 hundar under 2022, vilket är  
301 färre än 2021.  
 
Våra	samarbetspartners	
Samarbetet med våra partners, Agria Djurförsäkring och Royal Canin, har varit mycket gott under 2022. De 
har, precis som sedan många år tillbaka, ställt upp på flera sätt på våra olika arrangemang. 
 
SSRK	
Klubben var representerat på SSRK:s representantskapsmöte den 23-24 april i Uppland Väsby. Vi deltog 
även på funktionärsträffen samma helg. Därutöver har klubbens representanter deltagit på ett antal 
digitala möten om jakt och exteriör. 
	
Forskningsfonden	
Stort tack till alla som bidrar! Det ger klubben möjlighet att via fonden investera i forskning och andra 
projekt kring rasens utveckling i framtiden. Under 2022 skänktes sammanlagt 1 750 kr till 
forskningsfonden. 
 



Planering	jubileumsaktiviteter	
Under året har klubbstyrelsen planerat för de aktiviteter som ska genomföras under 50-årsfirandet under 
2023. En jubileumslogga och ett antal profilprodukter har också tagits fram. 
	
Sektionerna	
I klubbens 16 sektioner har det praktiska medlemsvårdande arbetet genomförts. Klubbstyrelsen har 
regelbundet informerat sektionsstyrelserna genom ”Nyhetsbrevet”. Sektionerna har genomfört många 
uppskattade arrangemang under året. Utmärkelsen ”Årets sektion” vanns i år av Skåne/Blekinge. På andra 
plats kom Stockholm/Gotland och på tredje plats kom Ångermanland. 
 
 

 
 
	

	
RAS/Avel	
	

 
Arbetet med RAS har pågått kontinuerligt under hela styrelseåret. En specifik RAS-grupp har satts ihop. 
Lena Widebeck har deltagit i egenskap av kontaktperson för SSRK:s avelskommitté. Två möten har 
genomförts. Gruppen har även haft ett möte med en representant för Agria för en genomgång av Agria 
Breed Profile. Arbete med djupare sammanställning av hälsa/dödsfallsrapportering påbörjad. 
 
Valphänvisning	
Under året har 18 valpkullar och 5 omplaceringar lagts upp för hänvisning på hemsidan. Det är en ökning 
sedan 2021, men ungefär en halvering av förrförra årets siffra. 
 
Nyhetsbrev,	uppfödare	
Uppfödarbrevet har under 2022 fortsatt att gå ut till de uppfödare som önskar få detta. I dagsläget är det 
191 som har anmält sig till mailinglistan, vilket är fler än föregående år. 
 
	

 

  
 

 
 
 
 



 

Mentalitet	
 

 
Under året har det funnits 35 BPH-banor, vilket är en fler än förra året. SKK arbetar hela tiden för att hitta 
nya arrangörer samt utbilda fler funktionärer för att tillse att det finns banor spridda över hela Sverige, med 
avsikt att göra BPH tillgängligt för så många som möjligt. Samtliga resultat finns registrerade i SKK Avelsdata. 
 
Antalet	beskrivna	hundar	från	åren	2012	–	2022	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Källa:	SKK	Avelsdata	
	
I tabellen kan vi se att antalet golden retrievrar som mentalbeskrevs ökade under 2022.  
Under åren 1997–2022 har 5 768 golden erhållit känd mental status via MH eller BPH. 
 
Målet i RAS är att minst 20 procent av antalet registrerade hundar skall ha känd mental status 
eller genomförd BPH. Detta uppnås emellertid inte. I tabellen nedan kan man se utfallet. 
 
År	 Känd	mental	status/	

Genomförd	BPH	
Procent	av	antal	

registrerade	hundar	
2022 294 14,5 % 

2021 288 12,0 %
2020 167  7,8 %
2019 248 12,7 %
2018 251 13,3 %
2017 269 13,5 %
2016 222 11,7 %
2015 272 13,2 %
2014 156  8,6 %
2013 185 10,2 %
2012 240 13,4 %
Källa:	SKK	Avelsdata	
	
Målsättningen i RAS är att minst 30 procent av avelsdjuren skall vara mentalbeskrivna. 322 tikar och 162 
hanhundar har använts i avel under 2022, av dessa är 61 tikar och 41 hanhundar beskrivna på BPH eller MH. 
Räknat i procent blir utfallet som i tabellen nedan. Detta är en ökning både för tikar, och hanar. Utfallet når 
inte upp till målet i RAS. 
	
Antal	mentalbeskrivna	Golden	Retrievers	som	använts	i	avel	
Årtal	 2016 2017	 2018	 2019 2020 2021 2022	
Hanar	 23 % 23 % 21 % 24 % 25 % 24,3% 25,3 % 
Tikar	 22 % 20 % 23 % 21 % 23 % 17,1% 22,3 % 

ÅR	 ANTAL	
MH	

GENOMFÖRDA 
MH	

AVBRUTNA
MH	

ANTAL
BPH 

GENOMFÖRDA
BPH 

AVBRUTNA 
BPH 

2022	 89 86 3 205 191 14 
2021	 107 106 1 181 172 9 
2020	 50 48 2 117 112 5 
2019	 126 122 4 131 126 5 
2018 124 120 4 135 131 4 
2017 109 107 2 169 162 7 
2016   96   94 2 137 128 9 
2015 145 141 4 135 131 4 
2014   95   92 3  69  64 5 
2013 151 146 5  40  39 1 
2012 201 199 2  44  41 3 



 

Funktion	
 

 
FB‐R	
Under året har det totalt arrangerats 40 beskrivningstillfällen, varav 14 har arrangerats av någon sektion 
och/eller kennel inom GRK. Dessa sektioner var Dalarna/Södra Gävleborg, Medelpad/Hälsingland, 
Skåne/Blekinge, Stockholm/Gotland, Västerbotten, Västmanland, Ångermanland och Östergötland. 
 
Ett flertal beskrivare och testledare kommer från GRK:s sektioner. 
 
Under året har totalt 340 retrievrar blivit beskrivna, varav 139 golden. Det är en rejäl sänkning av antalet 
jämfört med 2021 (186 golden och totalt 536 retrievrar). 
 
Under åren 2014–2022 har totalt 1 150 golden retrievrar blivit beskrivna. Målet i RAS är att minst 20 
procent av antalet registrerade hundar ska funktionsbeskrivas. Utfallet ligger för närvarande långt ifrån 
detta mål, vilket sannolikt är relaterat till det alltför låga antalet beskrivarteam. 
 

År	 Antal	funktionsbeskrivna	
golden	inom	FB‐R	

Antal	genomförda	
beskrivningar	

Antal	avbrutna	
beskrivningar	

Procent	av	antal	
registrerade	hundar	

2022	 139 135  4 6,9 % 
2021	 186 172 13 7,7 % 
2020	 110 104  6 5,1 % 
2019	 122 113  9 6,2 % 
2018	 138 134  4 7,3 % 
2017	    88    84  4 4,4 % 
2016	 139 137  2 7,3 % 
2015	 134 130  4 6,8 % 

			Källa:	SKK	Avelsdata	
 
Kontakter	med	SSRK	
Under året har klubbstyrelsen skickat in en skrivelse till SSRK Hs, angående behovet av en tydlig 
utbildningsplan för testledare och beskrivare med lång framförhållning, för att det ska vara möjligt för 
rasklubbar och avdelningar att kontakta och uppmuntra sina medlemmar att gå vidare i sin respektive 
utbildning. I svaret från SSRK (2022-11-25) påtalas en problematik med på förhand inplanerade 
utbildningstillfällen i form av svårighet att fylla platserna, och man har därför valt att istället anordna 
utbildningar när ett tillräckligt stort antal intresseanmälningar inkommit. 
 
FB‐R	lotteri	
Klubbstyrelsen anordnade ett lotteri för de uppfödare som under perioden 1/7 2021–30/6 2022 har fått 
minst 5 avkommor beskrivna på FB-R. Dessa uppfödare erhöll varsin lott. Vinnare blev Maria Sandberg, 
kennel Kapplandets. Hon vann ett reportage i Golden Nytt samt fem starter på Goldenspecialen 2022. 
Dessa hade hon tyvärr inte möjlighet att utnyttja under innevarande år, men har givits möjlighet att istället 
spara dem till 2023. Samtliga uppfödare som deltagit i lotteriet publicerades på hemsidan samt i Golden 
Nytt. 

	
FB‐R	spindeldiagram	
Under året har Thomas Hultgren sammanställt resultat från alla genomförda FB-R. Det har funnits 
möjlighet att beställa spindeldiagram på utvalda hundar/grupper. I Golden Nytt nr 3/2022 publicerades en 
artikel med en intervju med Thomas om hans arbete med spindeldiagrammen. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Jakt	
 

 
Klubbmästerskapet	
Årets klubbmästerskap (B-Prov) arrangerades av en fristående arbetsgrupp i samarbete med GRK 
klubbstyrelse. Provplats var även i år Orsa Grönklitt och provet ägde rum 16 - 17 juli. Klubbmästerskapet 
genomfördes i samtliga klasser och totalt kom 69 ekipage till start.  
 
Domare:	
Anki Andersson, Bitte Sjöblom, Anders Hallgren 
 
Provledare: 
Sune Nilsson 
 
Kommissarie:	
Ingrid Andrén  
 
Klubbmästare	

	
Nybörjarklass 
Whispering Oaks Adsila 
Annika Lindberg 
	

Öppen klass
LDI LDII LD STARTKLASS Aqua 
Seer’s Once Upon a Time 
Katarina Pilhage 
	

Elitklass
J Gyllene Horden’s Kublai Khan 
Agneta Fonden 

 

 

Statistik för retrieverjaktprov 2022 kommer i den ordinarie upplagan av fullmäktigehandlingarna. 
 
 



 

Exteriör	
 
	
OPEN	SHOW	
Under 2021 har sektionerna genomfört 18 Open Shower. Totalt har 17 av klubbens Open Showdomare 
anlitats, varav en har dömt två gånger och övriga har dömt en gång vardera. 2 utländska domare har dömt. 
Resultaten har redovisats på hemsidan och i Golden Nytt. 
 
Utställningsprogram	2022	
2022 års utställningsprogram för GRK Open Show har publicerats i Golden Nytt och på hemsidan. 
 
Exteriörbedömningar	
Under 2022 har det genomförts fyra officiella exteriörbedömningar i Goldenklubbens regi av 
Skåne/Blekinge, Värmland, Västmanland och Uppland. 
 
Sektionerna	
Under året har exteriöransvarig haft kontakt med sektionerna genom e-post och vid brådskande fall även 
per telefon.   
 
Exteriörutbildningar	
Under 2022 hölls en Exteriör II och en Exteriör III i central regi. Ledare för Exteriör II var Annika Thunfors 
och Marianne Bimer-Olofsson. Antalet deltagare var sex. Exteriör III anordnades med hjälp av Maria 
Sjöberg och leddes av Kjell Svensson. Antal deltagare var även här sex. Båda kurserna hölls på Scandic 
Upplands Väsby. 
	
CLUB	SHOW	
 
Club Show 2022 arrangerades av Medelpad/Hälsinglandssektionen i Sundsvall. 
Antal anmälda hundar var 79. 
 
Domare:	
Lena Hägglund 
 

 
 

BIR	
NO UCH NO V-22 SE U(U)CH Dewmist 
Dramatico 
Uppf. & Äg. Henric Fryckstrand, Västerås 
	
BIM	
Guldruschen’s Time to Play 
Uppf. Madeleine Runberg, Lenhovda 
Äg. Maria Yoon Garthe, Norge 

BIR	VALPKLASS	I	
Kukkola That’s Amore 
Uppf. Carina Sellberg, Italien 
Äg. Åsa Lindström, Herräng 
	
BIM	VALPKLASS	I	
Rossmix Lady in Red 
Uppf. Helene Strömbom & Moa Persson, 
Runhällen 
Äg. Kerstin Andersson, Björklinge 



 
 

 
CERT	HANHUND	
Kapplandet’s Mao Weila 
Uppf. Maria Sandlund, Kalix 
Äg. Lena Sundqvist Öqvist, Råneå 
 

 
 

 
CERT	TIK	
Guldruschen’s Time to Play 
Uppf. Madeleine Runberg, Lenhovda 
Äg. Maria Yoon Garthe, Norge 
 

 
 

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

 
 

 
BIR	VETERAN	
SE VCH Seamountain’s Zuper Zmaragd 
Uppf. Maria & Åke Sjöberg, Njurunda 
Äg. Barbro Nilsson, Härnösand 
 

 
BÄSTA	UPPFÖDARKLASS	
Kennel Dewmist, 
Henric Fryckstrand, Västerås 
 

Statistik över utställningsåret 2022 kommer i de ordinarie fullmäktigehandlingarna. 



 
 

Goldenspecialen	
 

 
Goldenspecialen 2022 genomfördes för andra året på Gammelkroppa skogsskola utanför Filipstad. 
Arrangör var kommittén för Goldenspecialen tillsammans med klubbstyrelsen. 
 
WORKING	TEST	 	 	
	
Domare: 
Bitte Sjöblom, Eva Winberg, Ulf Göransson, Anna-Lena Wendt och Kent Petherbielke 
   
Provledare:	 	 	
Mari Nälsén, Lars Finne och Maria Axelsson 
 

 
 

	
Goldenmästare	
J	Doubleuse	Loweswater	Gold	
e. Doubleuse Australia u. Doubleuse Number One 
Uppf. Gunilla Wedeen, Örbyhus 
Äg. Pehr Söderman 
 

 
Dual	Purposevinnare	
J SE VCH Poetry’s Walking on Moon 
e. J Poetry’s Secret Adventure u. Poetry’s Roselyn 
Uppf. & Äg. Kerstin Persson, Åmål 
Förare: Kristina Nieminen 
 

 

 
	



UTSTÄLLNING	
Antal anmälda hundar: 115 
	
Domare:	
Ingela Påsse van Reis, Fragrance’s (hanar) & Maria Sjöberg, Seamountain’s (tikar) 
 

 
BIS	Vuxen	
Pekanimos	Anemone	
e. Respons Qvicka Qolt-Ten u. Kerenza’s After the 
Goldrush 
Uppf. Karin & Nina Hansen, Norge 
Äg. Karin Hansen, Norge 
 
BIS	2	Vuxen	
Jofelias	Is	Just	Golden	Tommasi 
e. SE VCH SE U(U)CH RO CH Bältgårdens Idol 
u. SE VCH Barclays Is Just Golden 
Uppf. Eva Wennborg, Riala 
Äg. Isabell Yngvesson, Uppsala	
 
 

BIS	Valp	
Poetry’s	My	Little	Secret 
e. J Combine Byline u. J Poetry’s Alena 
Uppf. & Äg. Kerstin Persson, Åmål 
 
BIS	2	Valp	
Poetry’s	My	Secret	Friend 
e. J Combine Byline u. J Poetry’s Alena 
Uppf. Kerstin Persson, Åmål 
Äg. Charlotte Philpsen, Säffle 
 

 
	
Bästa	Avelsgrupp	
Winnella’s Winnie 
Uppf. Christina Persson & Karl-Runo Johansson, Köpmannebro 
Äg. Christina Persson, Köpmannebro 
 
Bästa	Uppfödargrupp	
Kennel Poetry’s 
 
 
	

 

  
 
 
 
 
 



 

Hälsa	
 

 
Hälsa/dödsfallsrapportering	
Två olika formulär avseende hälsa och dödsfallsrapportering finns på klubbens hemsida och ger 
fortlöpande information om golden retrievers sjukdomar samt om dödsfallsorsaker och ålder när 
hundarna avlider. Information om formulären uppdateras regelbundet på sociala medier och finns också 
på hemsidan. Informationen som skickas in ger god hjälp att se trender när det gäller rasens hälsa. Under 
året har det inkommit 14 hälsorapporter och 14 dödsfallsrapporter. 
 
Agria	Breed	Profile	
Den 20 oktober inbjöds medlemmar att delta i en digital föreläsning av Annika Forsberg om hur man tolkar 
Agria Breed Profile. 
 
Renal	Dysplasi	(RD)	
I dagsläget finns fem hundar som är diagnostiserade och centralt registrerade med RD. Dessa hundar är 
publicerade på SKK:s hemsida under Avelsdata/Raser/Listor. Sedan mars 2020 finns golden retriever med 
i SLU:s forskningsprojekt kring RD. 
	
Underutvecklade	njurar	
En ökad rapportering har skett av diagnosen underutvecklade njurar. Dessa har blivit konstaterade via 
ultraljud.  
 
Wet	puppies	
Under 2022 har ett antal rapporter om wet puppies inkommit. Ett fåtal av dessa har undersökts av 
veterinär.  
 
Epilepsi	
Några nya fall av epilepsi hos unga hundar har inrapporterats under året. Kontakt är sedan tidigare tagen 
med SLU, som visat intresse för att starta ett forskningsprojekt, men inget har satts igång ännu. 
 
Ögonlysning	
684 hundar har under året ögonlysts utan anmärkning. 
Diagnoser som konstaterats (ej inräknat de med få anmärkningar och/eller ej ärftliga):	Distichiasis 18 st,	
RD 10 st (Geografisk 2 st, multifokal 5 st, lindrig rd/näthinneveck 10 st),	PPM 9 st,	Y-söm ärftlig 8 st,	Bpk 
ärftlig 7 st,	Retinopati (kan för närvarande ej bedömas alt. genetisk betydelse okänd) 2 st,	Öga uppföljning 
1 st.	
 
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 2022 har fem hundägare fått ersättning från forskningsfonden i detta 
syfte. 
	
Cancer	
Annika Thunfors har under året haft ett möte med Henrik Rönnberg på SLU. För närvarande pågår fyra 
olika projekt kring tumörsjukdomar: Lymfom, Malignt Melanom, Mastcellstumörer samt Osteosarkom. 
Arbetet fokuseras på såväl diagnosticering som förbättrade behandlingsinsatser. Vi håller fortsatt kontakt 
och bevakar utvecklingen av detta arbete. 
 
GR_PRA	1	
Under året testades 75 hundar (2021: 74). Av dessa var ingen sjuk, 15 anlagsbärare och 60 fria. 966 
hundar registrerades som hereditärt fria, vilket är en sänkning från förra årets 1 390. 
En hund ögonlystes med PRA I. Denna hund var testad sjuk under 2021. 
	
	
	
	
	



GR_PRA2	
Under året testades 72 hundar (2021: 74). Av dessa var ingen sjuk, 5 anlagsbärare och 67 fria. 942 hundar 
registrerades som hereditärt fria, vilket är en sänkning från förra årets 1 482. 
En möjlig anledning till det sänkta antal hereditärt fria är den ökade aveln under pandemin, där fler icke 
undersökta hundar användes kontra under ett normalår.  
	
Prcd‐PRA	
Goldenklubben uppmanar fortlöpande dem som testar sina golden för prcd-PRA att skicka in resultatet till 
klubben, så att det kan läggas ut på klubbens hemsida för allmän kännedom. Under året har inget 
testresultat inkommit. 
 
Golden	Nytt	
Goldenklubbens tidning Golden Nytt fortsätter att informera och skriva om frågor som rör rasens hälsa.  
 
Statistik	över	HD/ED‐röntgen	de	senaste	fem	åren	
Hänsyn ska tas till att hundar födda sent under 2021 ännu ej röntgats/blivit avlästa. 
Målet i RAS är att 65 % av populationen skall vara röntgade på höfter såväl som armbågar. 
 
Diagnos Födda 2018 Födda 2019 Födda 2020 Födda 2021 
HD grad A 525 (48,9 %) 563 (51,1 %) 612 (43,9 %) 549 (46,8 %) 
HD grad B 330 (30,8 %) 333 (30,2 %) 507 (36,3 %) 408 (34,8 %) 
HD grad C 160 (14,9 %) 162 (14,7 %) 218 (15,6 %) 177 (15,1 %) 
HD grad D 48   (4,5 %) 38   (3,4 %) 46   (3,3 %) 30   (2,6 %) 
HD grad E 10   (0,9 %) 6   (0,5 %) 12   (0,9 %) 9   (0,8 %) 
Totalt antal undersökta   1 073  1 102 1 395 1 173  

Snittålder för 
undersökning (månader)   15  15 14 13  

Antal födda 1 826  1 877 2 196 2 341  

	
	
Diagnos Födda 2018 Födda 2019 Födda 2020 Födda 2021 
ED ua (0) 926 (87,3 %) 961 (88,1 %) 1160 (84,0 %) 1046 (89,2 %) 
ED grad 1 95   (9,0 %) 84   (7,7 %) 154 (11,2 %) 79   (6,7 %) 
ED grad 2 29   (2,7 %) 29   (2,7 %) 48   (3,5 %) 29   (2,5 %) 
ED grad 3 11   (1,0 %) 17   (1,6 %) 19   (1,4 %) 18   (1,5 %) 
ED klinisk    

Totalt antal undersökta   1 061  1 091 1 381 1 172  

Snittålder för undersökning 
(månader)   15  15 14 13  

Antal födda 1 826  1 877 2 196 2 341  

	
	

 
 
 



 

Utbildning	
 
	
GOLDENLÄGRET	
Goldenlägret anordnades för 19:e gången den 6–10 juli 2022 efter två års uppehåll på grund av pandemin. 
Årets läger genomfördes på Herrfallets Fritids- och konferensanläggning utanför Arboga. 35 deltagare med 
hund deltog. 
	
Årets	instruktörer:	
Asbjørn Kristiansen, André Alfredsen, Anna Londré, Christine Jansson och Sofi Piehl. 
	
Domare	utställning:	
Eva Carlin, kennel Tornseglarens 
 
Lägeransvariga:	
Annika Sahl Kadar, Lena Appelkvist och Lena Ohlsson 
 

 
Årets	lägermästare	
Spin Tail Yen 
Uppf. & äg. Lena Ohlsson Örnsköldsvik 
Förare: Arne Westin 
 

 
 
RASUTBILDNING	
Under året har tre personer genomfört och blivit godkända i vår rasutbildning i egen regi och med 
en av klubben godkänd mentor. 
 
Under hösten påbörjades en Rasutbildning digitalt via Zoom. Det blev ett stort intresse och ett 20-
tal deltagare från hela landet har deltagit. Utbildningen avslutas under 2023. Ansvarig för 
utbildningen har varit Sara Berglund. 
 

 
 



 

Information/PR	
 

 
Annonsering	på	Google	
Annonseringen på Google har fortsatt under hela 2022 för att vägleda fler presumtiva valpköpare till 
klubbens valphänvisning och hemsidan. 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 2022 skänkte 
klubbens uppfödare medlemskap till sammanlagt 396 valpköpare.  
 
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. 
 

  
 
 
Annonspolicy	Golden	Nytt	
Under året har en annonspolicy för Golden Nytt fastställts. Policyn har publicerats på hemsidan och i 
Golden Nytt. 
 
Jubileumstidning	2023	
En kommitté bestående av Lena Widebeck, Anita Ohlson, Annika Andersson och Eva Skagert har tillsatts 
för att påbörja arbetet med den jubileumstidning som ska ges ut nästa år. Kommittén har haft digitala 
möten via Zoom för att planera tidningens innehåll. Arbetet med artiklar till tidningen har också påbörjats. 

 
Nyhetsbrev	till	uppfödare	
Under 2022 skickades vårt uppfödarbrev ut till de uppfödare som anmält sig till vår mailinglista.  
 
Ny	rasklubbsfolder	
En ny folder har tagits fram under året, som ersätter den gamla som innehöll en del inaktuella uppgifter. 
Foldern distribueras via sektionerna att användas på aktiviteter och mässor i medlemsvärvande syfte. 
 
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. 
 
Medlemsvärvning 
Ett värvningsbrev har skickats ut via e-post till nya goldenägare som ännu inte är medlemmar i klubben. 
 
 
 
 



Facebook	
Klubbens Facebooksida används regelbundet för att sprida information i ytterligare en kanal. Ungefär  
5 500 personer är anslutna till sidan och får information den vägen.  
 

 
 

 
 
 
Marknadsföring	av	golden	retriever	
Material har tillhandahållits för de sektioner som deltagit på mässor i syfte att marknadsföra rasen. 
Stockholms Hundmässa har bemannats av Stockholmssektionen. 
 
 

 
 



 
KLUBBENS	UTMÄRKELSER	
 

Uppfödartrofén:	
Kennel Dewmist 

 
Goldentrofé	hane:	
C.I.E.&DK&NO UCH EUW-16 SE U(U)CHSE V-14 SE V-16 SE V-19 Dewmist Sympatico. 
 
Goldentrofé	tik:	
J Aqua Seer's Love To Win 

 
Breeders	Crown:	
Tilldelas Kerstin Persson 
 
Agriastipendiet:	
Tilldelas Sune Nilsson 

 
 
 
Bilder och motiveringar kommer i de slutgiltiga fullmäktigehandlingarna som skickas till delegaterna. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN ‐ Sammanställning intäkter/kostnader   
Bokslut 2022               

  
Kostnadsställe  Intäkter  Kostnader   Utfall 2022  Budget 2022 

  
 

Gemensamt hela föreningen  58 475,00  ‐119 345,42 ‐60 870,42 ‐56 000,00 

Medlemsavgifter  1 196 828,00  ‐185 730,96 1 011 097,04 957 000,00 

Golden Nytt  81 550,00  ‐428 871,77 ‐347 321,77 ‐290 000,00 

Valphänvisning  6 225,00  ‐1 280,00 4 945,00 0,00 

Sektioner/Fullmäktige  57 800,00  ‐352 502,50 ‐294 702,50 ‐290 000,00 

RAS  0,00  ‐2 130,00 ‐2 130,00 ‐20 000,00 

Goldenlägret 
198 900,00  ‐211 380,30

‐12 480,30 0,00 

KM+NM  49 504,00  ‐92 598,64 ‐43 094,64 ‐19 000,00 

GRK‐artiklar  22 319,00  ‐32 472,50 ‐10 153,50 0,00 

Priser/Rosetter  51 922,00  ‐57 183,00 ‐5 261,00 4 000,00 

Information/PR  0,00  ‐17 809,87 ‐17 809,87 ‐28 000,00 

Administration  0,00  ‐19 684,40 ‐19 684,40 ‐30 000,00 

Utbildning  5 400,00  ‐9 753,00 ‐4 353,00 ‐10 000,00 

Utbildning domare  0,00  0,00 0,00 ‐20 000,00 

Styrelse  0,00  ‐189 070,42 ‐189 070,42 ‐204 000,00 

Exteriör III  0,00  ‐52 644,71 ‐52 644,71 ‐40 000,00 

A‐prov  0,00  0,00 0,00 ‐4 000,00 

Summa  1 728 923,00  ‐1 772 457,49 ‐43 534,49 ‐50 000,00 

 
Ränteinstäkter  2 035,30   
Summa totalt  1 730 958,30  ‐1 772 457,49 ‐41 499,19 ‐50 000,00 

  
Kommentarer   
Goldenspecialen har tidigare år redovisats separat. Från år 2023 kommer Goldenspecialen att redovisas som 

ett eget kostnadsställe. För att nollställa avräkningskonton och bankkontot har ett bidrag på 17.086 kr bokförts. 
Under året har 82.000 kr tagits ur fonden för Jubileum 2023, samt 25.000 kr för jubileumskostnader belastat 
resultatet för år 2022. 

   

  

  

   



GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN   

  
BALANSRÄKNING  2022‐12‐31 2021‐12‐31

TILLGÅNGAR       

Varulager ‐ Varor/GRK‐artiklar  51 122,00 54 888,00

Varulager ‐ Guldhundar  50 750,00 0,00

Varulager ‐ Rosetter   12 066,00 1 156,00

Varulager‐ Valpbroschyrer  25 095,00 26 375,00

Varulager ‐ Raskompendium  21 150,00 23 880,00

Lagerreserv  ‐61 878,00 ‐61 878,00

Summa Varulager  98 305,00 44 421,00

        

Sparbanken huvudkonto  93 951,15 129 906,64

Sparbanken sparkonto  958 183,20 1 031 147,90

Sparbanken forskningskonto  114 411,13 117 855,13

Summa Kassa och Bank  1 166 545,48 1 278 909,67

        

Observationskonto   0,00 0,00

Kundfordringar  6 310,00 6 468,00

Interimsfordringar  0,00 ‐5 200,00

Summa Fordringar  6 310,00 1 268,00

SUMMA TILLGÅNGAR  1 271 160,48 1 324 598,67

     

SKULDER OCH EGET KAPITAL  2022‐12‐31 2021‐12‐31

SKULDER       

Leverantörsskulder  ‐135 902,00 ‐122 250,00

Forskningsfond  ‐162 190,95 ‐110 709,95

Interimsskulder  ‐5 000,00 0,00

Fond Jubileum 2023  ‐42 928,00 ‐125 000,00

Fond RAS‐konferens  0,00 0,00

Summa Skulder  ‐346 020,95 ‐357 959,95

EGET KAPITAL       

Balanserad vinst  ‐887 103,54 ‐795 828,73

Föregående års vinst/förlust  ‐79 535,18 ‐91 274,81

Årets resultat  41 499,19 ‐79 535,18

Summa Eget Kapital  ‐925 139,53 ‐966 638,72

SUMMA SKULDER OCH EGET 
KAPITAL 

‐1 271 160,48 ‐1 324 598,67

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Klubbstyrelsen vill härmed tacka våra till styrelsen adjungerade, kommittéledamöter, samtliga 
sektionsstyrelser och övriga funktionärer, som under året har åtagit sig uppdrag för klubbens räkning. 
 
 
 
Anita Ohlson   Lena Ohlsson   Gun Eriksson 
 
 
Tezzy Vaerlien  Sara Berglund  Kristina Nieminen 
 
 
Janne Ytterbom  Kristina Osin   Maria Wide Hultgren 
 
 
 
 

	
	
Verksamhetsplan	2023	

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 golden retrieverägare. 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 samarbetspartners Agria 
Djurförsäkring och Royal Canin. 
 
Jubileumsfirande	
Under året kommer klubbens 50-årsjubileum att uppmärksammas på alla centrala arrangemang. Först ut 
är sektionsdagarna. Profilprodukter med 50-årsloggan kommer att användas på prisbord och som 
tackgåvor till klubbens olika funktionärer. Förutom detta kommer en jubileumstidning att ges ut med 
historik om klubben från 1973 och framåt. 
	
Sektionsdagar	och	Goldenfullmäktige	
Årets Sektionsdagar och Goldenfullmäktige genomförs 25-26 mars i Upplands Väsby. Det är ett värdefullt 
tillfälle för klubbens funktionärer till såväl kompetensutveckling som diskussioner kring gemensamma 
frågor och klubbens framtid. 
 
SSRK		
Klubben kommer att vara representerad på SSRK:s fullmäktigemöte 27-28 maj 2023. 
	
Klubbens	centrala	verksamhet	
De stora centrala arrangemang som planeras för 2023 är: 

 Club Show: 13 maj i Skövde. 
 Goldenlägret: 5-9 juli på Herrfallet. 
 Nordiskt Mästerskap: 4 augusti i Alvdalen. 
 Klubbmästerskapet: 5-6 augusti i Orsa Grönklitt.  
 Goldenspecialen: 11-13 augusti i Gammelkroppa, Filipstad. 

 
 
 
 
 



 
RAS/Avel	
 
RAS	
Under året fortsätter arbetet med att göra en uppdatering av klubbens RAS-dokument. 
 
Uppfödarbrevet	
Till de uppfödare som anmält intresse för uppfödarbrevet kommer detta även fortsättningsvis att skickas 
ut. 
 
 
Mentalitet		
	
Klubben	kommer	under	verksamhetsåret	att	

• fortsätta arbeta för att fler skall genomföra BPH med sin hund	
• fortsätta med att skicka information om BPH i valppaketen	
• även fortsättningsvis sammanställa resultat från BPH	

	
Funktion	
	
Klubben	kommer	under	verksamhetsåret	att	

 aktivt bevaka SSRK:s utveckling och organisation kring utbildning av funktionärer till FB-R, samt 
verka för att det ska ske genom gott samarbete med SSRK och övriga retrieverrasklubbar 

 samverka med rasklubbar, sektioner och uppfödare för att få till stånd fler beskrivningstillfällen 
och därigenom fler utbildningstillfällen för blivande funktionärer inom FB-R 

 ge bidrag för resor, kost och logi till de medlemmar som vill utbilda sig till funktionärer inom FB-R 
 skicka ut information om FB-R i valppaketen 
 fortsätta arbetet med att göra spindeldiagram för FB-R tillgängliga för medlemmar 

 
 
Jakt	
	
Arbetet med att profilera golden retriever som apportör och jakthund fortsätter genom att framhålla 
rasens jaktliga funktion via klubbens olika informationskanaler. 
 
Vi kommer i enlighet med RAS att även fortsättningsvis uppmuntra sektionerna att arbeta för att bredda 
den jaktliga verksamheten.  
 
Klubbmästerskapet	
Årets upplaga av Klubbmästerskapet arrangeras av klubbstyrelsen i samarbete med den arbetsgrupp som 
deltog i arrangemanget 2022. Provplatsen blir Orsa Grönklitt och datum 5-6 augusti. 
 
Nordiskt	Mästerskap	
Sverige står som värd för Nordiskt Mästerskap 2023. Tävlingen genomförs i Älvdalen den 4 augusti och 
samordnas med Klubbmästerskapet. 
 
 
Exteriör	
 
Open	Show	
Under 2023 kommer sektionerna att arrangera 21 Open Shower. 16 svenska domare och en utländsk är 
inbjudna att döma på dessa. 
 
	
	



Club	Show	
Årets Club Show anordnas av Skaraborg/N Älvsborg lördag den 13 maj 2023 i Skövde. Domare är Julie 
Merrick, kennel Stormerick (hanar) och Suzi Golder, kennel Summeramba (tikar). 
 
Utbildningsdag	för	officiella	utställningsdomare	
Planer finns för att arrangera en utbildningsdag för officiella utställningsdomare under verksamhetsåret. I 
nuläget finns dock inget datum klart. 
 
Exteriörbedömningar	
Klubbstyrelsen kommer att verka för att sektionerna skall arrangera exteriörbedömningar i 
Goldenklubbens regi. 
 
 
Utbildning	
	
Goldenlägret	
Goldenlägret äger rum den 5-9 juli 2023 på Herrfallets Fritids- och konferensanläggning. 
 
 
Info/PR	
 
Golden	Nytt	
Medlemstidningen Golden Nytt kommer att ges ut med fyra nummer under 2023. I nummer 1 kommer vi 
att sammanställa officiella jaktprovsresultat och utställningsresultat samt nya championat från 2022. 
 
Facebook	
Vi kommer även fortsättningsvis att använda Facebook som informationskanal till medlemmarna. 
 
Jubileumstidning	
Vi kommer att ge ut en jubileumstidning under 2023 som kommer att skickas ut som en bilaga till ett 
ordinarie nummer av Golden Nytt. Tidningen kommer att innehålla en sammanfattning av klubbens 
verksamhet under 50 år. 
 
Medlemsstatistik	till	sektionerna	
Även under 2023 kommer sektionerna att få stöd i arbetet med medlemsvärvning och medlemsvård.  
 
Annonsering	på	Google	
GRK fortsätter att annonsera på Google även under 2023. På så sätt når vi både presumtiva och befintliga 
goldenägare med hjälp av Internets sökmaskiner.  
 

 

 
 
 



KLUBBSTYRELSENS	FÖRSLAG	TILL	MEDLEMSAVGIFTER	2024	
GRK:s klubbstyrelse föreslår fullmäktige att besluta om oförändrade medlemsavgifter för 2024. 
 
KLUBBSTYRELSENS	FÖRSLAG	TILL	RESEERSÄTTNING	FÖR	2023	
GRK:s klubbstyrelse föreslår att resekostnadsersättning till styrelse och revisorer ska följa lägsta statliga 
norm, f.n. 25 kr per mil. Inga traktamenten ska utgå. 
 
 

GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN          
Budget 2023          

   
Kostnadsställe  Budgeterade Budgeterade Budgeterat  

   Intäkter  Kostnader  Resultat 2023 

Gemensamt hela föreningen  60 000 94 000 ‐34 000 

Medlemsavgifter  1 290 000 203 000 1 087 000 

Golden Nytt  95 000 525 000 ‐430 000 

Valphänvisning  0 4 000 ‐4 000 

Sektioner/Fullmäktige  64 000 409 000 ‐345 000 

RAS  0 25 000 ‐25 000 

Goldenlägret  167 400 171 400 ‐4 000 

KM/NM  83 000 110 000 ‐27 000 

Varor GRK‐artiklar  30 000 30 000 0 

Rosetter  58 000 62 000 ‐4 000 

Information/PR  0 30 000 ‐30 000 

Administration  0 25 000 ‐25 000 

Utbildning  6000 16 000 ‐10 000 

Utb dag off domare  0 20 000 ‐20 000 

Styrelse  0 228 000 ‐228 000 

Exteriör III  0 0 0 

Goldenspecialen  111 000 129 000 ‐18 000 

Summa  1 964 400 2 081 400 ‐117 000 

         

Ränteintäkter  0 0 0 

Summa finansiella intäkter  0 0 0 

         

Summa  1 964 400 2 081 400 ‐117 000 

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	
Valberedningens förslag 
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PROPOSITION	
 
Förslag:	
Klubbstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta att vandringspriserna för utmärkelserna Breeder’s Crown, 
Uppfödartrofén, Goldentrofé hane och Goldentrofé tik inte längre fysiskt ska delas ut som vandringspriser. 
Vinnare av dessa utmärkelser ska dock utses även fortsättningsvis. En ingraverad glasstatyett kommer i 
stället att delas ut. Denna statyett utgör dock inte ett vandringspris, utan kommer att få behållas som ett 
minne av mottagaren. Pokalerna kommer att lämnas in till en trygg förvaring. 
 
Motivering:	
De pokaler som representerar utmärkelserna är slitna och börjar falla isär. Att reparera och putsa upp 
dessa har visat sig vara en utmaning. De har åldrats och hanterats mycket i samband med att de vandrat i 
många år. Klubbstyrelsen vill bevara dessa innan de skadas ytterligare av att skickas runt.  
 
 
MOTION  
 
Motion	angående	Goldenlägrets	nuvarande	regler	gällande	avgiften.	
Goldenlägret är en fantastisk verksamhet, som ger både glädje, energi och kunskap till fortsatt 
träning. Vi i sektion Gbg/Bohuslän har dock en åsikt angående reglerna gällande avgiften. 
Om hund/förare blir sjuk eller råkar ut för någon olycka som leder till att man ej kan delta får man inte 
avgiften tillbaka. Om en tik börjar löpa får man ej delta, men får inga pengar tillbaka. 
Vi vet att det oftast finns reserver till lägret och då är det inga problem. Vid senaste Goldenlägret var det 
dock en av våra medlemmar vars hund blev mycket sjuk med påföljande operationer. Självklart kunde inte 
hund/förare ansluta till lägret. I detta fall fanns ingen reserv på listan och enl. gällande regler så betalas 
inga pengar tillbaka (Bindande anmälan). 
Vi anser att reglerna borde ses över, kan man uppvisa veterinärintyg/sjukintyg, som väl styrker att det är 
olämpligt att delta skall det räcka för att få pengar tillbaka. Ingen vill medvetet missa ett Goldenläger. 
 
 
Klubbstyrelsens	yttrande	
 
Klubbstyrelsen yrkar avslag på motionen. 
 
Motivering:	
Klubben har en fastställd återbetalningspolicy som gäller alla våra arrangemang. Vi kan inte se att det finns 
ett rimligt skäl att särskilja ett arrangemang som ska ha andra återbetalningsregler än de övriga. 
 
När vi gör budget för Goldenlägret strävar vi mot en noll-budget och alla ansträngningar görs för att hålla 
avgiften så låg som möjligt. I det fall motionen vinner bifall, tvingas vi höja lägrets anmälningsavgift för att 
ha en marginal för ett antal avbokningar. 
 
Nuvarande	återbetalningsregler:	
Återbud	kurs	och/eller	läger 
• Så länge det finns personer som står på reservlista och tackar ja till deltagande, kan avgiften återbetalas i sin helhet. 
• Om det inte finns någon reservlista bör den avbokande deltagaren ges möjlighet att själv hitta en ersättare till platsen och då gäller återbetalning 
enligt ovan. 
• I det fall någon ersättare inte kan hittas ska en beräkning göras på vilka kostnader som klubben inte kan avboka för deltagaren och dessa ska då 
inte återbetalas. 
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Motion till SSRK Fullmäktige 2023

Handlingar för beslut till Fullmäktige

Yrkande
Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben yrkar att de handlingar till SSRK
Fullmäktige som avser propositioner, SSRK Hs förslag till beslut avseende de
uppdrag föregående Fullmäktige givit till SSRK Hs, Ärenden som av
huvudstyrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet samt motioner till SSRK
Fullmäktige inklusive SSRK Hs förslag till beslut, skall vara styrelserna för
rasklubbar och avdelningar tillhanda skriftligen senast 15 januari samma år som
Fullmäktige.

Skäl till motionen
Enligt stadgarna skall rasklubbar och avdelningar genomföra sina klubb
respektive avdelningsmöten senast sista mars. I syfte att stärka organisationens
demokrati och skapa förankring av de olika beslut som skall tas på ett
Fullmäktige är det vår mening att SSRK Hs, rasklubbar och avdelningar bör ha
god tid på sig att förankra de olika beslut som ska föreläggas på Fullmäktige,
vilket t.ex. kan göras på klubb- och avdelningsmöten.

Det är dock inte tvingande för respektive klubb- och avdelningsstyrelse att ta
upp dessa ärenden på sina klubb- och avdelningsmöten, men genom att erhålla
materialet i god tid medför det ändå en möjlighet att analysera och diskutera de
olika förslagen i god tid före Fullmäktige.

I yrkandet ingår inte att övriga handlingar, såsom verksamhetsberättelser,
bokslut, verksamhetsplan, budget, val av funktionärer ska redovisas tidigare än
det som anges i stadgarna. Det vore naturligtvis dock bra om dessa även
kommer tidigare än vad stadgarna stipulerar.

För N v Scotia Duck Tolling Retrieverklubben

Mats Viker, Ordförande



Motion till SSRK Fullmäktige 2023

Regelrevideringar

Yrkande
Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben yrkar att förslag till
ändringar/justeringar och revideringar av provregler avseende SSRK.s raser, till
exempel i samband med regelrevidering, ska vara godkända av en majoritet av
de rasklubbar för vilka raser respektive regelverk avser, innan de godkänns av
SSRK.Hs.

Skäl till motionen
Vid Fullmäktige 2019 beslutades det i enlighet med huvudstyrelsen förslag att
ändringar/justeringar och revideringar av provregler inte ska föreläggas SSRK
Fullmäktige utan godkännas av SSRK Hs.

Innan beslutet fattades fördes en debatt om att säkerställa den demokratiska
förankringen hos rasklubbar och avdelningar. SSRK Hs uppmanades att ta med
sig synpunkterna som förts fram.

Eftersom ett arbete ska genomföras för att diskutera och förankra
ändringar/justeringar och revideringar av provregler torde detta förslag enbart
vara ett befästande av en arbetsrutin som därmed kan checkas av innan SSRK
Hs ska fatta beslut att godkänna respektive regelverk.

a Scotia Duck Tolling Retrieverklubben

Mats Viker, Ordförande


