Flatcoated retrieverklubben
Huvudstyrelse

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-08-23

Plats: Telefon
§ 82 - 107
Beslutande:
Karin Friberg
Annelie Karlsson Karjalainen
Susanna Hagman
Kurt Idulv
§ 84
Marie Carlsson
§ 82 - §101
Peter Flinck
Maritha Forss
§ 85
Suppleanter:
Meddelat förhinder:
Jessica Svensson
Adjungerad
Catarina Wingård
Frånvarande:

§ 82
Mötet öppnas
Mötets ordförande Karin Friberg öppnade mötet kl 19.00 och hälsade alla välkomna.
§ 83
Val av justerare
Mötet utsåg Peter Flinck att jämte ordförande justera dagens protokoll.
(Kurt Idulv ansluter till mötet klockan 19.02)
§ 84
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg.
- Muggar inventering och beslut
(Marita Forss ansluter till mötet klockan 19.05)
§ 85
Föregående protokoll
Föregående protokoll har inte varit ute för justering ännu.
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§ 86
Inkommen post
Inkommen post gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 87
Inkomna skrivelser
 Mail gällande flatläger från medlem 170705
 Mail gällande flatläger från medlem 170815
§ 88
Utgående skrivelser/post för kännedom
Utgående post gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 89
Uppdragslista
Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades.
§ 90
Charmören, Apportören, Hemsida och Facebooksida
(Charmören sista manusstop 171108) ( Apportören sista manusstop 171015)
Peter får i uppdrag att be Låtta skicka över artiklarna från årets Flatmästerskap och
Eurochallenge till Apportören.
Förfrågan har gått till webmaster varför inga uppdateringar gjorts sedan slutet av maj.
Webbmaster har inte tiden att uppdatera FRK’s web och ser helst att man hittar en ny
webbmaster. Uppdatering av hemsidan kommer ske av Peter och Karin tills man hittar ny
webmaster.
§ 91 Protokoll/anteckningar från kommittéer/arbetsgrupper för godkännande
Inga protokoll/anteckningar har inkommit.
§ 92
Beslut per capsulam
Beslut per capsulam taget 170505 att adjungera Willy Gustavsson till styrelsen som
biträdande jaktansvarig samt att ta Catarina Winberg till biträdande
exteriör/ungdomsansvarig.
Beslut per capsulam taget 170608 att inte skänka jubileumsmuggar till Gävle Dalas
klubbmästerskap / sektionsmästerskap då majoriteten befarar att det inte finns tillräckligt
med muggar för att alla sektioner ska kunna få.
Beslut per capsulam taget 170615 att arbetsgruppen för uppfödarträffen får mandat att
boka konferensrum på Scandic Hotell i Upplands Väsby inför uppfödarträffen. Beslut fattas
även att gruppen får mandat att boka Elisabeth Rodin från SKKs avelskommitté som
föreläsare.
Beslut per capsulam taget 170622 att klubben ansöker om bidrag från SKK
utvecklingsfond till långtidsstudierna. Ansökan undertecknas av ordförande.
Beslut per capsulam taget 170624 att Maria Bergendahl får i uppdrag att sköta om RD
listorna för avelsrådets och styrelsens räkning.
Beslut per capsulam taget 170704 att Tina Engström är huvudstyrelsens förslag till
SSRK arbetsgrupp för kommande regelrevidering av jaktprovsreglerna.
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Beslut per capsulam taget 170704 att godkänna Östra sektionens budgetförslag inför
FM 2017 och ger därmed kassören uppdraget att utbetala bidraget.
Beslut per capsulam taget 170706 att köpa in 500 stycken nya bildekaler enligt offert.
Ordförande får i uppdrag att beställa dekalerna
Beslut per capsulam taget 170802 att man sänder en blomma till Camilla Jacobsen för
den fantastiska insats under Eurochallenge.
Beslut per capsulam taget 170819 att godkänna jaktansvariges förslag på kriterier vid
Nordiska mästerskapet. (Bilaga 1)
§ 93
Beslut via AU (arbetsutskott)
Beslut taget via AU 170814 att uppvakta adjungerad styrelsemedlem på 70 årsdagen.
Sekreteraren får i uppdrag att beställa blommogram.
Styrelsen godkänner AU beslutet.
§ 94
Retrieverklubbsträff
Ingen träff är planerad ännu.
§ 95
Rapport från FM 2017
Ett utvärderingsmöte har hållits i Östra efter FM:et. Över lag är det positiv
respons från deltagarna. Tidsschema höll bra enligt plan. Styrelsen riktar
stort TACK till Östra sektionen samt alla funktionären och sponsorer för ett väl
genomfört FM.
§ 96
Flatbutiken
Koppel såldes snabbt och nu inväntar man nya valpbroschyren till försäljning.
§ 97
Rapport från Ordförande
Ordförande påminner om rutiner som beslutades på föregående möte.
Ordförande ska omförhandla Royal Canin avtalet så snart Mia Umaerus Kempe kommer
hem från semester. Ordförande skulle önska att Royal Canin eventuellt kunde vara med
och sponsra en av årets hundar.
§ 98
Rapport från kassören
Ingen rapport då kassören inte är närvarande på grund av sjukdom.
§ 99
Rapport från exteriöransvarig
Förfrågningar har kommit in för vidareutbildningar för utökande av rasregistret av vår ras
som utställningsdomare från Annelie Karlsson och Lena Rollmar.
§100
Rapport från avelsansvarig
Nya valpförmedlingsreglerna är på gång.
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Inför uppfödarträffen så är plats och föreläsare Elisabeth Rodin bokade. Arbetsgruppen
kommer hålla möte i september.
Finputsning pågår med små ändringar i RAS.
Maria Bergendahl kommer sättas in i uppgiften gällande RD listan under hösten.
Marie informerar när det går att anslå på hemsidan.
§101
Rapport från jaktansvarig
Inför Rasmästerskapet så har försök till kontakt med Sune Nilsson har gjorts. Än så länge
är ingen anmäld till rasmästerskapet28/10. Efter kommunikation med Bergslagensektionen
har det uppdagats att ett missförstånd måste uppstått ang. sponsring av Rasmästerskapet
och sektionen kommer alltså inte att sponsra med några pengar.
Gällande FM 2018 så kommer mer information om plats och kontaktperson efter 31/8 från
Västra sektionen
(Marie Carlsson lämnar mötet 20.55)
§102
Rapport från utbildningsansvarig
Förfrågan gällande flatlägger skrivs samman omgående och sänds till
sekreteraren för utskick med utgående post.
§103
Rapport från ungdomsgruppen
Ungdoms SM närmar sig och det saknas fortfarande några funktionärer. Arbete med att
hitta fler pågår. Inga spaniels är anmälda. Styrelsen ser allvarigt på att ungdomarna inte
fått det stöd man behövt från SSRK. Ordförande får i uppdrag att kontakta Lars Ramberg i
frågan. Ingen respons gällande budgetförslag. Domare blir Peter Flinck, Kurt Idulv,
Catarina Tillius, Ralf Falkeland .
§104

Punkt för beslut

a) Önskemål från FRK Östgöta sektionen om ändring av datum för Club Show 2020
Mötet beslutar att återremitterar frågan till Östgöta och be om lite mer information om
hur man tänkt. Susanna får i uppdrag att kontakta ordförande i Östgöta sektionen i frågan.
b) Söka mer bidrag för klubbens hälsoprojekt
Ordförande presenterar förslag där man kan prova att söka bidrag för våra hälsoprojekt
på http://www.forsbergsstiftelse.se/ före 1 december.
Mötet beslutar att ordförande sätter ihop en ansökan som sedan godkänns av styrelsen
innan ansökan sänds in.
c) Hemsida FM/ CS
Föregående styrelse beslutade att FM och CS hemsidor ska bekostas av HS för att vandra
vidare mellan ansvariga arrangörer. Anledning till beslut var att det startas upp en ny för
varje sektion som betalas under en viss tid och sedan försvinner.
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I samband med beslut fattades inga praktiska riktlinjer på hur hemsidor överlämnas eller
hur layout ska se ut.
Mötet beslutar att bordlägga frågan.
d) Förslag till officiella krav från klubben för exteriördomare
Klubben har två olika förslag från tidigare styrelser på krav som
mötet tagit del av.
Mötet beslutar att man återremitterar till exteriöransvarig som tar fram ett förslag till
kommande möte.
e) FM/CS Listor - turordningar av arrangerande sektioner
Mötet beslutar att bordlägga frågan.
f) Valpbroschyren
Valpbroschyren är nu helt klar och styrelsen har fått den för översyn.
Mötet beslutar att godkänna broschyren och ordförande får i uppdrag att skicka den
till tryck.
g) Ansökan från Annelie Karlsson för att vidareutbilda sig på Flatcoated Retriever
Mötet har tagit del av informationen gällande Annelie Karlsson.
Styrelsen tycker det är mycket roligt att se sökande som visat stort intresse för rasen.
Mötet beslutar att domaren Annelie Karlsson beviljas utöka rasregistret
med flatcoated retriever. Sekreterare sänder svar till kansliet.
h) Ansökan från Lena Rollmar för att vidareutbilda sig på Flatcoated Retriever
Mötet har tagit del av informationen gällande Lena Rollmar.
Styrelsen tycker det är mycket roligt att se sökande som visat stort intresse för rasen.
Mötet beslutar att domaren Lena Rollmar beviljas utöka rasregistret
med flatcoated retriever. Sekreterare sänder svar till kansliet.
i) Skrivelse gällande prövning av grundregler hos SSRK.
Mötet beslutar att hålla extra styrelsemöte och sekreteraren sänder doodle för
mötesplanering.
j) Beachflaggor FRK Östra
FRK Östra sektionen erbjuder HS att köpa in FM-Beachflaggor.
Mötet diskuterar för och nackdelar och om HS skulle köpa in flaggorna
för framtida FM.
Mötet beslutar att inte köpa in Beachflaggorna. Men rekommenderar FRK Östra
sektionen kontakta Västra sektionen om ev. köp. Västra står på tur för att arrangera FM:et.
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k) Jubileum muggar
Mötet diskuterar vad man skall göra med muggar som blev över efter FM i Östra.
Mötet beslutar att man delar ut muggar till alla startande på ungdoms SM, domare och
ungdomsgrupp.
l) Inkomna skrivelser gällande Flatläger
Mötet diskuterar gällande anspråk som framkommit i skrivelser.
Utlägg samt resa ska självfallet ersättas enligt styrelsens mening.
Mötet beslutar i enlighet med revisorernas råd att medlem ska betala sin mat samt
resterande kursavgift vilken som saknas. Protokollutdrag om beslutet skickas av
sekreteraren till medlemmarna
m) Nordiska Mästerskapet - uttagskriterier
Mötet beslutar att återgår till de ursprungliga kriterierna med vissa justeringar enligt
gällande regelverk.
Beslut om omedelbar justering av punkt m) under § 104.
§105
Övriga frågor
Inga övriga frågor uppkom.
§106
Nästa möte
Nästa styrelsemöte är ett fysiskt lördag 7 oktober klockan 10.00 i Upplands Väsby.
§107
Mötets avslutande
Ordföranden tackade för ett mycket bra möte och avslutade mötet kl 21.43.

Vid protokollet:

Annelie Karlsson Karjalainen
Sekreterare

Justeras:

Karin Friberg
Ordförande
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