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Dagordning
Flatcoated retrieverklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 18 mars 2018
1. Fullmäktigemötets öppnande
2. Fastställande av röstlängden
3. Val av ordförande och eventuellt vice ordförande för fullmäktigemötet
4. Huvudstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden skall justera protokollet
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat (enligt § 7 mom. 7)
7. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade
8. Fastställande av dagordningen
9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans och
resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust
11. Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag
föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till
verksamhetsplan för kommande år
medlemsavgifter
rambudget för kommande år
fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter,
revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer
14. Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter till
klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
16. Val av valberedning
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
18. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal
sektion anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktigemöte
a) Motion b)Proposition nr 1
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande
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Verksamhetsberättelse för Flatcoated retrieverklubben
2017-01-01–2017-12-31
Styrelsen för Flatcoated retrieverklubben lämnar följande verksamhetsberättelse
för år 2017.
Inledning
År 2017 har varit ett år med massor av fina resultat, arrangemang och massivt
klubbarbete och inte minst klubbens 40 års jubileum. Vårt fantastiska svenska lag
placerade sig på en hedrande andra plats på Nordiska Mästerskapet. Klubbens
ungdomsgrupp arrangerade SSRK:s Ungdoms SM. Camilla Jakobsen åker till
England och deltar på Euro Challange tävlingen där laget placerar sig på en mycket
hedrande tredje plats. Som tidigare år är klubbens hemsida och facebooksida väldigt
välbesökt
under året.
Fullmäktigemöte
Ordinarie Fullmäktigemöte hölls söndagen den 19 mars 2017 på Scandic Hotell,
Upplands Väsby. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
Styrelsens sammansättning under 2017
Karin Friberg, ordförande (tom 171025)
Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare
Jessica Svensson, kassör
Marie Carlsson, avelsansvarig/vice ordförande
Susanna Hagman, exteriöransvarig
Kurt Idulv, jaktansvarig (tom 170920)
Daniel Källberg. biträdande jaktansvarig (tom 170505)
Peter Flinck, suppleant 1/utbildningsansvarig/ jaktansvarig (from 171026)
Maritha Forss, suppleant 2
AU (arbetsutskott)
Karin Friberg, ordförande (tom 171025)
Marie Carlsson, vice ordförande (from 171026)
Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare
Jessica Svensson, kassör
Revisorer
Lars Berglund
Kjell Ekström
Revisorssuppleanter
Carina Lundeklev
Ewa Wiegert
Valberedning
Ann-Sofi Höijenstam, sammankallande
Lena Hägglund
Tina Engström (tom. 180208)
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Personer knutna till styrelsen under 2017
Catarina Wingård, adjungerad biträdande exteriöransvarig
Willy Gustafsson, adjungerad biträdande jaktansvarig
Låtta Bergstrand, redaktör Charmören
Lotta Luciani, redaktionsråd Charmören
Lotta Strauss, redaktionsråd Charmören
Gudrun Brunnström, redaktionsråd Charmören
Åse Rönnblom Gustafsson, samordnande annonsadministratör valpförmedlingen
Marianne Johansson, adjungerad till avelsrådet
Lena Hägglund, adjungerad till avelsrådet
Åse Rönnblom Gustafsson, adjungerad till avelsrådet
Katarina Morsk, adjungerad till avelsrådet
Marita Stigelius, adjungerad till avelsrådet
Ursula Thienemann, ansvarig Flatbutiken
Marianne Johansson, mottagare av viltspårskritiker
Carola Eriksson, mottagare av jaktprovskritiker
Annelie Karlsson Karjalainen, mottagare av MH protokoll
Annelie Karlsson Karjalainen, mottagare av utställningskritiker
Karin Friberg, informationsansvarig (tom 171025)
Marie Carlsson, informationsansvarig (from 171026)
Willy Gustafsson, jaktkommitté
Hans Olofsson, jaktkommitté
Annelie Mattsson, jaktkommitté
Linda Vågberg, arbetsgrupp Flattläger
Eva Svensson, arbetsgrupp Flattläger
Jessica Hagman, arbetsgrupp Flattläger
Tina Engström, Flatmästerskapets arbetsgrupp
Andrea Stenlund, ungdomsgruppen
Tilde Udin, ungdomsgruppen
Victoria Ekenberg, ungdomsgruppen
Sara Leppänen, ungdomsgruppen
Lisa Carlsson, ungdomsgruppen
Julia Rönnevall, ungdomsgruppen
Avelsråd
Marie Carlsson
Gunilla Lefwerth
Maritha Forss (from 171024)
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Sammanträden
Under verksamhetsåret 2017 har styrelsen haft tio protokollförda möten, inklusive
det konstituerande mötet. Ett fysiskt möte med sektionerna genomfördes den 18
mars och det har hållits ett telefonmöten med sektionerna under året.
Avelsrådet har under 2017 haft 3 telefonmöten samt även kontinuerligt deltagit i
möten med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och två telefonmöten har hållits
med UU (Uppsala Universitet) angående samarbetsprojektet.
SSRK:s Funktionärsträff den 22-23 april 2017
Vid SSRK:s sedvanliga funktionärsträff deltog jaktansvarige Kurt Idulv,
exteriöransvarig Susanna Hagman och Ann-Sofi Höijenstam från valberedningen.
SSRK:s Fullmäktigemöte 20 - 21 maj 2017
Den 20 - 21 maj ägde SSRK:s Fullmäktigemöte rum. Klubbens representant
var Annelie Karlsson Karjalainen, Jessica Svensson samt Monica Olofsson.
Retrieverklubbsträff
Ingen träff har arrangerats under 2017.
Ekonomi
Beträffande Flatcoated retrieverklubbens ekonomi hänvisas till resultat- och
balansräkning som redovisas separat vid Fullmäktigemötet.
Sektioner
Flatcoated retrieverklubben har för närvarande elva sektioner. Sektionerna är
utspridda över landet och bedriver lokal verksamhet för Flatcoated retrieverklubbens
medlemmar.
Motioner/propositioner
Fullmäktige avlöpte bra. Styrelsens proposition nr 1 gällande utländska meriter vid
vandringspriser för FRK. - Mötet beslutade att endast svenska meriter kvarstår enligt
tidigare beslut. Proposition nr 2 gällande att lösa upp styrelsemedlemmar från
tidigare beslut att ledamöter i styrelsen och personer i avelsrådet inte får genomföra
kombinationer som ej uppfyller valpförmedlingens krav. Propositionen avslogs.
Proposition nr 4 gällande valphänvisningsreglerna. Propositionen tillstyrktes.
Proposition nr 3 och motion drogs tillbaka.
Stig Olssons Minne
Följande erhöll tavla från Stig Olssons Minne 2017:
Svartalwen’s Fria Aska och Anna-Lena Wendt
SE JCH Engsboda Clock-work Orange och Karin Cleeves
LP1 LPII SE JCH SE VCH SPH I Svartalwen's Zaia Mira och Inga-Lill Nöjd
Skattkammarens Isle of Islay och Karin Rankloo
Medlemmar
Flatcoated retrieverklubben har 1984 medlemmar per den 31 december 2017,
En minskning med 77 st medlemmar sedan föregående år.
(år 2017 - 77 st, år 2016 -57 st, år 2015 -57 st, år 2014 -175 st, år 2013 -53 st, år 2012 -94,
år 2011 -133)
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Fullbetalande
Familjemedlemmar
Valpköparmedlemskap
Gratismedlemmar
Utlandsmedlemmar
Utland familje
Utland valpköparmedlemskap
Hedersmedlemmar

1696 st
148 st
64 st
0 st
64 st
2 st
2 st
8 st

Jaktprovsverksamhet
I klubbens regi eller för klubbens räkning har följande jakt-tävlingar arrangerats
alternativt har ägare till Flat Coated Retriever deltagit eller haft deltagare från
Sverige.
- Euro Challenge
- Viltspårs-SM
- Flat Mästerskapet
- Ungdoms-SM
- Nordiska Ch
- RAS-mästerskapet
Euro Challenge juli 2017
Flat-klubben representerades av Camilla Jakobsen med SEJCH Flatterhaft Fay
Crocker, Pingla i det Svenska laget under Euro Challange-tävlingen i England i slutet
av juli. Övriga lagmedlemmar var AnneCharlotte Bengtsson med sin Golden retriever
Baccus och Charlotte Wallmark med sin Labrador Puma.
Det Svenska laget kom på tredje plats och Camillas Pingla blev domarnas val och näst
bästa hund.
Klubben gratulerar Camilla och Pingla till placeringen och utmärkelserna!
Viltspårs-SM 5-6 augusti
Andrea Stenlund från Skellefteå var en av deltagarna på SSRK’s viltspårs-SM och de
representerade Västerbotten.
Hon deltog med sin två-åriga Flat-tik Busa, SV VCH RLDN RLDF Skeppartorps party
Princess. Andrea och Busa hamnade på 6:e plats och blev utsedda till ”Årets Rockie”.
Klubben har här två unga, lovande talanger där Andrea också är med i FRK’s
Ungdomsgrupp.
Flatmästerskapet
Flatmästerskapet arrangerades av Östra sektionen och genomfördes den 12 - 13
augusti ute på Gålö, söder om Stockholm. I år var 487 hundar anmälda till tävlingen
och 374 hundar kom till start.
Flatmästare blev Gisela Fuchs med Fozzy - Zebulons Karrakatta.
Klassvinnarna på Flatmästerskapet 2017:
UKL: Gisela Fuchs med ZebulonsAji Cochabamba,
NKL: Lena Karlsson med Micawbers Dream Team Alva
ÖKL: Line Moen med Sort Guld Estate Diamond
VKL: Andreas Josefsson med Nord JCH Straight Flush Velvet Vega
EKL: Gisela Fuchs med - Zebulons Karrakatta.
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Nordiska mästerskapet 14 -15 oktober i Finland
Det Nordiska mästerskapet för Flatcoated retrievers arrangerades av Finland i mitten
av oktober 2017 i närheten av Raseborg. Deltog gjorde lag från Finland, Norge och
Sverige.
Med i det Svenska laget var:
-Karin Rankloo med Indy, Skattkammarens Isle of Islay
-Anna-Lena Wendt med Aska, SE SP CH SE NO JCH Svartalwen’s Fria Aska
-Karin Cleeve med Mossa, Engsboda Clockwork Orange
-Gisela Fuchs med Fozzy, Zebulons Karrakatta
Lördagden 14 oktober avgjordes det individuella mästerskapet som ett officiellt Aprov.
Av tolv individuellt startande på lördagens A-prov, blev Gisela Fuchs med Fozzy Zebulons Karrakatta, 2:a med Excellent och R-Cert.
Söndag den 15 oktober avgjordes lagtävlingen på ett officiellt B-prov.
Grattis till vårt svenska lag som kom på 2:a plats!
RAS-mästerskapet
FRK:s rasmästerskap genomfördes som ett A-prov i närheten av Alberga vid Östra
delen av Hjälmaren 28:e oktober. 12 ekipage hade anmält sig. Två ekipage fick
förhinder så 10 ekipage kom till start varav två från Norge. Domarna Mats Närling
och Roger Westerman utsåg Marie Bergland med Svea, Bez-Ami’s This is Why I’m
Hot till vinnare med 1:a pris och Cert. Provledare var Sune Nilsson och kommissarie
Helena Närling. HS representerades av suppl. Peter Flinck. Tack till Daniel Källberg
som planerade mästerskapet och tack till stewards och picking-up ekipage!
HS gratulerar Marie och Svea till vinsten och övriga placerade ekipage!
B-prov
Tre officiella B-prov har arrangerats i FRK:s regi. Ett elitklassprov under september i
Västra, ett öppenklassprov under oktober i Mittsvenska och ett nybörjarklassprov
under september i Norr-sektionen.
Klubben tackar medlemmarna i sektionerna för ert engagemang!
Working test
Under året har 10 st working-tests arrangerats av våra sektioner i landet med runt
300 startande ekipage. Siffran dock osäker" (374 startade på Flatmästerskapet av 487
anmälda). Ett stort tack till alla sektioner och alla medlemmar för ert engagemang!
Ungdoms-SM
SSRK’s tävling Ungdoms-SM arrangerades i år av FRK’s ungdoms-grupp tillsammans
med HS jaktansvarige Kurt Idulv och HS suppleant Peter Flinck.
Den 26 augusti tävlade 22 retrievers vilka kom från Ystad i söder till Skellefteå i norr.
Platsen var Gesta gård utanför Stallarholmen i Sörmland. Domare var Catarina
Tillius, Ralf Falkeland, Peter Flinck och Kurt Idulv.
2017 års Ungdomsmästare blev Alice Boivie med sin labrador Lyra.
FRK vill tacka Tilde Udin, Sara Leppänen, Andrea Stenlund och Victoria Ekenberg i
FRK’s ungdomsgrupp för allt ert arbete i samband med planering och genomförande
av Ungdoms-SM!

8

Statistik
A-prov/KKL: 21st Flatcoated retriever har startat KKL, 4 st med 1:or, 4 st med 2:or
och 4 st med 3:or.
A-prov/EKL: 10st Flatcoated retriever har tillsammans genomfört 10 starter i
elitklass under året. Två hundar har tilldelats certifikat i Sverige, NORD JCH DK
BRCH Waternuts High and Mighty, ägare Bjarne Holm, Norge, som vann ett prov
öppet för 9 alla raser i SSRK Södra, och SE J(j)CH Hinnared's Fenya, ägare Andreas
Fälth som vann FRK:s Rasmästerskap. 5 st 1:a pris, 4 st 2:a pris och 1 st 3:e pris har
också delats ut och sammanfattningsvis ger detta 52,6% hundar till pris varav 26,3%
som tilldelats 1:a pris.
B-prov: 252 flattar har startat totalt 415 gånger under året. 63.6% av dessa har gått
till pris, varav 16,4% fick 1:a pris. Två hundar har genomfört det praktiska jaktprovet
varav en med godkänt resultat.
Exteriör
Club show anordnades i år på Bosjökloster, Skåne. Domare för dagen var Mrs Chris
Holmes UK, hanar och Mrs Gemma Jacobs UK, tikar. Det var 57 st hundar anmälda i
år.
BIS cert Moonstruck AfterEight, Ägare Catharina Blennow
BIM cert NO JV-16 Almanza Backstage Entertainment, Ägare Hannah
Karlsson
Stort jobb med att sammanställa SRD (Särskilda rasspecifika domaranvisningar) har
genomförts under året. Vi har även publicerat resultatet i Charmören.
Vi har även deltagit i SSRKs funktionärsträff den 22-23 april.
Utbildning
Flattlägret
För fjärde året i rad arrangerades Flattlägret tre dagar i slutet på maj. Denna gång vid
Backamo Lägerplats inte långt från Trollhättan.
Fem instruktörer höll kurser med jaktlig inriktning på olika nivåer för kursdeltagare
med och utan hund. 2017 års kurser: Dummygrupp de gröna (Katarina Eriksson),
jaktkurs för nybörjare (Annika Christiansen), dirigeringskurs (Anna-Lena Wendt)
Jaktkurs nybörjarklass (Jens Palmqvist), A-prov alt. Mocktrial (Heidi Kvan).
Förutom kurs och träning höll instruktörerna korta seminarier om olika jaktliga
ämnen på kvällarna.
Styrelsen vill tacka Jessica Hagman, Eva Svensson och Linda Vågberg för ert
engagemang och den tid ni lagt ned på att planera och ordna lägret.
Kontrollera mark, boka instruktörer, boende, mat, funktionärer och kringaktiviteter.
A-provsträning
För nionde året i rad arrangerades den 23 och 24 september, A-provsträning för
Flatcoated Retrievers i Norrtäljetrakten. Trogen arrangör var Gunilla Lefwerth i
samarbete med officielle A-provsdomaren Lasse Johnsson.
Kursens upplägg var dummyträning (Mocktrial) den första dagen och rapphönsjakt
den andra. Lasse Johnsson gav stöd, tips och råd till deltagarna. Under kursen kunde
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även deltagare utan hund vara med. Allt för att fler skulle få en chans att lära sig hur
en jakt går till, vad man behöver kunna för att starta på ett A-prov.
Den A-provskurs i Södra/Helsingborg som var planerad att arrangeras fick ställas in
då det var brist på fågel.
Målet med A-provskurserna är att fler Flatcoated retriever-ägare skall kunna starta
på A-prov – och komma väl förberedda.
FRK riktar ett stort tack till Gunilla Lefwerth och Lasse Johnsson
Avelsverksamheten
Se bilaga.
Ungdomsgruppen
Sammansättning
Andrea Stenlund, Tilde Udin, Victoria Ekenberg, Sara Leppänen, Lisa Carlsson, Julia
Rönnevall
Möten
Under året har vi haft 4 protokollförda mötet plus kontakt via mail och Facebook.
Aktiviteter
VI fick äran att arrangera SSRK Ungdoms SM som gick av stapeln i slutet av augusti
på Gesta Gård. Det var mycket att planera och få ihop men det blev tillslut en lyckad
dag då vi även hade perfekt hundväder. Tanken var att välkomna både spaniels och
retrievers men tyvärr blev det bara retrievers. Totalt kom 22 hundar till start, 14 i
nybörjarklass, 5 i öppenklass och 3 i elitklass. Vinnare blev Alice Boivie med sin
labrador Lyra.
Övrigt
Under året har vi tackat av Julia, Lisa och Sara som valt att gå ur ungdomsgruppen.
Valphänvisning
Samordnare för valphänvisningen under året har varit Åse Rönnblom Gustafsson.
Under året har 25 st valpkullar annonserats ut.
Nyhetsbrev
Inga nyhetsbrev har sänts ut till medlemmarna under 2017.
Brev till nya flatägare
Brev till valpköpare har skickats under året. I brevet finns information om
Flatcoated Retriever Klubben och om vad rasklubben kan erbjuda valpköparna samt
en dekal. Ansvarig för utskick av breven har varit Susanna Hagman.
Tidningen Charmören
Charmören har utkommit med fyra nummer under året. Ansvarig redaktör har varit
Låtta Bergstrand. Redaktionsrådet består av Lotta Luciani, Lotta Strauss, Gudrun
Brunnström.
Hemsida och Facebooksida
Klubbens hemsida har uppdaterats av Åse Rönnblom Gustafsson och Karin Friberg
(tom 171025). Valpförmedlingens annonser har uppdaterats av Åse Rönnblom
Gustafsson. Antal uppfödarlänkar på hemsidan den 31 december 2017 var 103 st.
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Vår Facebook sida är mycket aktivt besökt och har nu 3 340 st medlemmar. Facebook
sidan har uppdaterats av Peter Flink under året.
Mässor
Klubben har deltagit med monter vid My DOG (januari) i Göteborg i samarbete med
Västra sektionen, Stockholm Hundmässa (december) HS var representerad via Peter
Flinck under söndagen. Samordning av arbete med och deltagare i montern sköttes
av Tina Engström.
Sponsring
Skänkt 5 presentkort till det lag på Lag-SM för Retrievers med minst 3 flattar ingick
och som placerade sig bäst. Lag-SM:et avhölls i Skövde 8-9/7, arrangör SSRK Västra.
Flatbutiken
Ansvarig under året har Ursula Thinemann varit.
Samarbetspartners
Agria, Royal Canin har under året varit klubbens samarbetspartners.
Ett stort tack till alla som lägger ner tid, engagemang och massor av ideellt arbete i
Flatcoated retrieverklubben! Vi är oerhört glada för alla som vill hjälpa till och lägga
ner så mycket arbete. Ni finns i sektionernas styrelser, i klubbens kommittéer,
ungdomsgrupper, arbetsgrupper, ni arrangerar prov och utställningar, håller
utbildningar, har kurser eller är funktionärer!
Utan er blir det inget.
Tack för att ni finns och ställer upp!
Tidaholm februari 2018
Flatcoated retrieverklubbens huvudstyrelse

…………………………….………………
Marie Carlsson, vice ordförande/
avelsansvarig

…………………………….………………
Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare

…………………………….………………
Jessica Svensson, kassör

…………………………….………………
Susanna Hagman, exteriöransvarig

…………………………….………………
Peter Flinck, suppleant/
utbildningsansvarig/ jaktansvarig

…………………………….………………
Maritha Forss, suppleant
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FRK Budget 2017
Intäkter
Medlemsavgifter
Valpförmedling
Julannonser
Sponsring/annonsörer
Flatbutiken
Uppfödarlänkar
Hälsoprojektet
Raskompendiet
Flatläger

Kostnader
Sektionspeng
Inköp/kostnad
Flatbutiken
Möteskostnader HS
Fullmäktige
Sektionsmöte
Delt SSRK möten
Medlemsregister
Hemsida
Rasdata/Lathunden
Charmören
Post/adressering
Klubbförsäkring
Avg SSRK
Bankavgifter
Mässor
Kontorsmtrl/förbrukn
Föreningsarkiv
Jubileum
Uppvaktningar mm
Avelsrådet
Avelsrådsutbildn
Utbildning Lathunden
Möteskostnader AR
Medl DKK+NKK
Hälsoprojektet
RAS
RD SLU
medlemskonferens
Jaktsektionen
A-prov

Utfall 2017

480 000 kr
6 500 kr
6 000 kr
35 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
1 500 kr
135 000 kr
689 000 kr

6 450 kr
1 000 kr
25 200 kr
8 870 kr
6 000 kr
0 kr
1 120 kr
183 230 kr
698 132 kr

-11 000 kr

-9 620 kr

-5 000 kr
-40 000 kr
-50 000 kr
-40 000 kr
-18 000 kr
-73 000 kr
-6 000 kr
-2 000 kr
-150 000 kr
-2 000 kr
-7 000 kr
-20 000 kr
-3 000 kr
-10 000 kr
-2 500 kr
-1 200 kr
-20 000 kr
-460 700 kr

-3 170 kr
-42 510 kr
-46 718 kr
-37 487 kr
-17 088 kr
-64 225 kr
-5 540 kr
0 kr
-147 314 kr
-1 137 kr
-6 840 kr
-22 550 kr
-2 958 kr
-5 669 kr
-18 787 kr
-800 kr
-33 799 kr
-11 355 kr
-477 567 kr

-3 000 kr
-2 000 kr
-3 000 kr
-900 kr
-10 000 kr
-3 000 kr
-5 000 kr
-9 000 kr
-35 900 kr

0 kr
-3 251 kr
0 kr
-889 kr
-2 500 kr
0 kr
0 kr
4 000 kr
-2 640 kr

-10 000 kr

-14 283 kr

466 262 kr
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Nordiska
Flatmästerskapet
Exteriörsektionen
Raskompendium
Club Show
Utbildningssektionen
FB-R
Flattläger
A-provsträning
Föreningsteknik

-7 000 kr
-13 000 kr
-30 000 kr

-7 000 kr
-13 595 kr
-34 878 kr

0 kr
-8 000 kr
-8 000 kr

0 kr
-8 000 kr
-8 000 kr

0 kr
-135 000 kr
-4 000 kr
-1 000 kr
-140 000 kr

0 kr
-160 088 kr
0 kr
-17 317 kr
-177 405 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

-5 000 kr
-5 000 kr

0 kr
0 kr

9 400 kr

-2 358 kr

Informationssektionen
Rasbok 2015
Utskick
Ungdomssektionen
Aktiviteter

Resultat

Balansräkning
Tillgångar
Inventarier
Lager Flatbutik
Fodringar
Plusgirooch bank

2017
Skulder
Eget kapital
Årets resultat
Skulder
Förskott medlemsavg

0
20880
80506
449887
551273
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-337131
2358
-38437
-178063
-551273

FRK avelsråd verksamhetsrapport 2017
Avelsrådet har under 2017 bestått av Marie Carlsson (representant HS), Gunilla
Lefwerth, Maritha Forss (sedan171024)
Adjungerad till avelsrådet har Marianne Johansson varit, hon sköter
administrationen kring hälsoenkäterna samt Lena Hägglund med specifikt ansvar för
ögon-frågor.
Åse Rönnblom Gsson har hand om valpförmedlingen.
Marita Stigelius och Katarina Morsk är adjungerade för att ta hand om och ansvara
för hälsoprojekten i samarbete med Hundgenetikgruppen, HGG.
Vi har under året haft 3st telefonmöten samt kontinuerlig kontakt via email och
telefon.
Avelsrådet har kontinuerligt deltagit i möten med SLU (Sveriges
Lantbruksuniversitet) och UU (Uppsala Universitet) angående samarbetesprojektet.
Under året har inga fysiska möten ägt rum i Uppsala utan endast ett par
telefonmöten.
Avelsrådet informerar kontinuerligt på hemsidan och i Charmören om det arbete som
sker och de nyheter i avelsfrågor som blir aktuella.
Uppdaterad RAS är insänd till SSRK.
Samarbetsprojektet med Hund Genetik Gruppen (HGG)
Samarbetet med HGG fortsätter och under 2017 har den andra, uppföljande enkäten
till långtidsstudien tagits fram. Den har skickats ut till ett stort antal av deltagarna
som lämnat blodprov och svarat på den första enkäten. Resterande kommer att få
enkät nr 2 inom kort.
Fortsatt arbete har också lagts på att öka antalet deltagare till långtidsstudien.
Samarbetsprojektet är indelat i tre delstudier.
Delstudie 1
- är en långtidsstudie av alla valpar födda 2012. Syftet är att kartlägga hälsan hos en
hel årskull och därmed få säkra data om vad våra hundar drabbas av och vart fokus
bör riktas i framtiden. En webbaserad hälsoenkät fylls i och ett blodprov lämnas.
Uppföljning sker med jämna intervall för att uppdatera hälsostatus. Blodprovtagning
har erbjudits under Flatmästerskapet under året.
Under året beslutades att hundar i Norge kan delta.
Delstudie 2
- är en webbaserad dödsfallsregistrering. Här välkomnas information om alla hundar
som avlidit.
Delstudie 3
-är en tumör/cancer studie där prover från sjuka individer samlas in för att vara
underlag för forskning om orsak och arvsgång.
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Även hundar som drabbats av RD eller chorioretinopati samt friska äldre
referenshundar ingår. Informationen blir underlag för den anlagsstudie som ska
utföras.
Syftet med detta samarbetsprojekt är att långsiktigt jobba för en förbättrad hälsa hos
Flatcoated Retrievern, genom att ha en bättre bild av dagens hälsostatus och därmed
kunna fatta kloka och långsiktiga val i vårt avelsarbete.
Uppfödarenkät 2014 års kullar
Som brukligt skickades uppfödarenkäten ut till uppfödare med kull som är två år
gamla, 2017 alltså för kullar födda 2014! Vi har även skickat en uppföljande enkät till
kullar födda 2010 och 2012.
Tyvärr ser vi att svarsfrekvens på klubbens uppfödarenkät återigen sjunker några
procent. Intresset från uppfödarna att medverka, att bidra till information om
rasens hälsa, sviktar betydligt!
Svarsfrekvensen på uppfödarenkäten blir samma, antingen man räknar på kullar
eller på antalet valpar. Det är 36% som svarat och därmed 64 % av uppfödarna med
kullar 2014 som inte svarat.
På uppföljande enkäter för hundar födda 2010 och 2012 är svarsfrekvensen 15%
respektive 20%. Det har inkommit några svar från uppfödare som ej svarat på
enkäten första gången.
Registreringar 2017
• Totalt registrerades 705 stycken hundar varav 17 var importer
• 86 tikar och 73 hanar användes i avel i totalt 87 kullar.
•Inavelsgraden ligger på 1,1 % för 2017 års kombinationer.
*Utnyttjad avelsbas 227 tillgänglig 401 (2016 utnyttjad 130 och tillgänglig 365)
Mest använda hanhundar är:
Namn

AltaflatsAin't I'm A Dog
AlmanzaBackseat Driver

Kullar
2017 SE

Kullar
totalt SE

Valpar
totalt SE

3
3

6
3

48
24

Avelsrådet vill påpeka vikten av att utvärdera kullar/valpar efter en hanhund efter ca
3-4 kullar.
Noterbart är att bara 2 hundar kommit upp i 3 svenska kullar under året.
10 hanar är upphov till 2 kullar under 2017 och övriga är upphov till en kull under
2017.
1 hund använd under 2017 har fler än 75 svenska avkommor.
12 av de hundar som använts under året, har totalt 5 kullar eller fler i Sverige.
Flera av hundarna i tabellen ovan har även kullar registrerade utomlands. Endast
svenska kullar finns redovisade i tabellen nedan.

15

Hanar med 2 eller färre kullar 2017, som har kullar tidigare

Namn

Kullar 2017 SE

Kullar totalt SE

Valpar totalt SE

AltaflatsAin't I'm A Dog

3

6

48

AlmanzaBackseat Driver

3

3

24

Flatterhaft Gun Dog

2

5

35

Lustans CamelonsRoran

2

2

16

AlmanzaBurberryGoodiebag

2

12

90

Il Sano's Avalon

2

5

39

Caci's Lovely Prince Cake

2

8

68

Mingus Umbra Fida

2

3

27

Whizzbang'sBilli Bi

2

3

24

MoonstruckHazelnut

2

2

22

Boppalooza I Natt Är Du Min
Caci'sAin'tI'mFlawless
Flatgold's A Son Of Alvar At
Micawb
Black Mica's For Those Who
Dare

2
2

2
2

16
16

1

8

53

1

7

72

Almanza Absolute Exodus

1

7

53

Flatterhaft Hämndens Pris

1

6

51

Conover'sWild Winchester

1

6

35

Holly Hunter's Woody Guthrie
Waternut's Just Call Me
Batman

1

5

41

1

4

28

Caci's Hit The Road Jack

1

4

27

Paradox Double Dutch

1

4

26

Caci'sI'm A Playboy

1

3

35

Moonstruck Crazy Night

1

3

28

Caci'sMagician

1

3

28

Bjugel's Pearlocean Strike

1

3

27

Red Mountain's Gold In Bormio

1

2

20

Hinnared's Figo

1

2

20

Wildzeal King OfFlowers
Gilliam's Gold Great Barrier
Reef

1

2

18

1

2

15

Polar Circus Ronaldo

1

2

14

Söklustens Dress Up

1

2

13

O'Flanagan Twist Of Lime

1

2

13

MahindaWinstone

1

2

12

Atomos Med Kostym I Brunt

1

2

7

MoonstruckFourthOfJuly

1

1

14
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Ålder vid första valpkull
Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda 2017 (Totalt 87 st).
0-6
månader

7 - 12
månader

13 - 18
månader

19 - 24
månader

2 - 3 år

4 - 6 år

7 år och
äldre

Totalt

Moder

0

0

0

0

22

31

0

53

Fader

0

0

2

3

19

14

2

40

Totalt

0

0

2

3

41

45

2

Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda 2016 (Totalt 97 st).
0-6
månader

7 - 12
månader

13 - 18
månader

19 - 24
månader

2 - 3 år

4 - 6 år

7 år och
äldre

Totalt

Moder

0

0

0

0

31

32

0

63

Fader

0

0

0

4

24

14

3

45

Totalt

0

0

0

4

55

46

3

Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda 2015 (Totalt 99 st).
0-6
månader

7 - 12
månader

13 - 18
månader

19 - 24
månader

2 - 3 år

4 - 6 år

7 år och
äldre

Totalt

Moder

0

0

0

0

22

30

1

53

Fader

0

0

1

0

23

14

6

44

Totalt

0

0

1

0

45

44

7

Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda 2014 (Totalt 84 st).
0-6
månader

7 - 12
månader

13 - 18
månader

19 - 24
månader

2 - 3 år

4 - 6 år

7 år och
äldre

Totalt

Moder

0

0

0

0

20

27

0

47

Fader

0

0

0

4

13

7

4

28

Totalt

0

0

0

4

33

34

4

Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda 2013 (Totalt 105 st).
0-6
månader

7 - 12
månader

13 - 18
månader

19 - 24
månader

2 - 3 år

4 - 6 år

7 år och
äldre

Totalt

Moder

0

0

0

1

33

26

1

61

Fader

0

0

2

4

20

20

4

50

Totalt

0

0

2

5

53

46

5

Barnbarnskurvor
Barnbarnskurvorna för hanar respektive tikar kan enkelt tas fram på Avelsdata hos
SKK. Dessa ger en ytterligare bild av hur vi använder det avelsmaterial som finns
tillgängligt idag och som kan vara en faktor att beakta vid avelsplanering för att
undvika att snäva in avelsbasen ytterligare. Målet måste därför för alla vara att platta
ut denna fördelning så inte enskilda individer hamnar högt i listan.
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Gröna hanar
På fullmäktigemötet 2012 godkändes en proposition om ”gröna hanar”. Denna
innebär att en hane kan få dispens för jakt och/eller utställningsmerit om han är av
sådant genetiskt ursprung (tack vare sin stamtavla) att han tillför avelsbasen nyttigt
material. Detta beräknas i programmet lathunden. Dispensen gäller för 3 kullar
(eventuellt 4 om de första 3 resulterade i mindre än 30 valpar) och här räknas
tidigare valpar/kullar i Sverige också in. Dispensen gäller ej för övriga krav för
valpförmedling såsom hälsa, kombinationens inavelsgrad, ålder eller antalet valpar i
Sverige/världen (se RAS). Även hanar som har fyllt 10 år kan få denna dispens.
Det har inkommit
7 förfrågningar för beräkning av grön hane under 2017
4 förfrågningar om meritdispens för utländsk hanen av ovanlig härstamning
2 förfrågningar om meritdispens för hane över 10 år.
LEDER
Höfter
Under 2017 har 493 flatcoated retrievers höftledröntgats.
Diagnos

HD
HD
HD
HD
HD

grad
grad
grad
grad
grad

Antal

A
B
C
D
E

347
90
52
4
0

56 hundar avlästes och diagnostiserades med HD 2017 vilket gör att 11,3% har
diagnostiserats med HD. (Siffran för 2016 var 13,3% och för 2015 9,5%).

Diagnos/Födelseår

Födda 2012

Födda 2013

Födda 2014

Födda 2015

Födda 2016

HD grad A

354 (74,7 %)

343 (73,4 %)

247 (71,8 %)

331 (71,6 %)

217 (76,4 %)

HD grad B

82 (17,3 %)

87 (18,6 %)

66 (19,2 %)

83 (18,0 %)

46 (16,2 %)

HD grad C

32

(6,8 %)

35

(7,5 %)

26

(7,6 %)

44

(9,5 %)

20

(7,0 %)

HD grad D

5

(1,1 %)

2

(0,4 %)

4

(1,2 %)

4

(0,9 %)

1

(0,4 %)

HD grad E

1

(0,2 %)

1

(0,3 %)

En del av hundarna födda 2015/2016 var under året ännu unga och kommer
förhoppningsvis röntgas senare under 2018.
Födda 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totalt antal undersökta
Snittålder för undersökning
(månader)

507

543

439

474

467

344

462

284

18

18

18

17

18

17

17

15

Antal födda

876

925

756

777

805

606

778

749

Antal röntgade i % mot egen
årskull

58% 59% 58% 61% 59% 57% 59% 39%
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Antalet röntgade individer mot registrerade individer/årskull ligger på under 61%
eller färre sedan 2008.
Vi måste gemensamt uppmana alla/varandra att bli bättre på att låta höftledsröntga
sina hundar!
HD-index
Av de 493 som röntgades 2017 hade 313 hundar ett HD-index 100 eller över den 31
december 2017 (HD-index ändras beroende på ny HD-status i släktleden). Samliga
var avlästa HD A.
Inga hundar med HD B hade index över 100 eller över den 31 december 2017
Diagnos
HD grad A

Antal
313

Armbågar
Gällande armbågsröntgen så genomfördes 394 stycken (2016 röntgades 336) på
flatcoated retrievers under 2017.
Diagnos
ED ua (0)
ED grad 1
ED grad 2
ED grad 3

Antal
384
7
0
3

384 av dessa var fria, 10 hundar fick diagnos ED grad 1-3. Detta ger en ED statistik
för 2017 på 2,5 %, (2016 låg siffran på 2,8% och 20151,8 %).
Patella
10 hundar har under 2017 undersökt sina knän och av dem har 1 fått patella medial
grad 1
Diagnos
patella, ua
patella, medialt grad 1

Antal
9
1

Renaldysplasi
Fall av renaldysplasi, tidigare kallat PNP, registreras från och med 2014 av SKK för
samtliga raser. Registreringen baseras på resultatet från en histopatologisk
undersökning av njurvävnad.
Under 2017 har 1 fall registrerats hos SKK, men avelsrådet har fått uppgifter om 1 fall
till som diagnostiserats efter obduktion.
Under 2016 har 2 fall registrerats hos SKK.
Under 2004-2016 har totalt 26 fall registrerats, flest 2009 då 6 fall registrerades.
Man bör ha i åtanke att det finns fall som inte registrerats. Det finns säkerligen ett
mörkertal men avelsrådet försöker ständigt att få så många fall som möjligt
registrerade.
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Mentalbeskrivning
53 hundar genomförde MH under 2017.
68 hundar genomförde BPH 2017.
SSRK/FB-R (Funktionsbeskrivning Retriever)
92 hundar har beskrivits under 2017.
Verksamhetsplan 2018
Flatcoated retrieverklubben, rasklubb till Svenska Spaniel och Retrieverklubben, är
en aktiv klubb med verksamhet runt om i landet och den utvecklas med
klubbmedlemmarna i de lokala sektionerna. För närvarande finns det 11 st sektioner.
I FRK:s regi genomförs en certutställning och ett Flatmästerskap årligen någonstans i
Sverige. Från och med 2008 arrangerar vi jaktprov under säsongen, särskilda B-prov,
över hela landet. Vi arrangerar även ett A-prov.
Mål och visioner
Klubbens övergripande mål är att bevaka rasens intresse och att utveckla och
förbättra möjligheten till fortsatt framåtskridande på ett långsiktigt hållbart sätt, utan
att glömma rasens historia. Vi får aldrig förbise att vår största och viktigaste uppgift
är att bevara och utveckla det som är rasspecifikt. Hur detta ska gå till finns beskrivet
i Flatcoated retrieverklubbens RAS-dokument.
Ramarna för våra strävanden mot utveckling finns dokumenterade i Flatcoated
retrievers rasstandard. Exteriört, jaktligt och mentalt ska vi se till att den ras vi fått
förtroendet att förvalta, brukas och inte missbrukas.
I stadgarnas § 1 Mål, står följande att läsa:
Flatcoated retrieverklubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för
dessa stadgar och Svenska Spaniel och Retrieverklubbens stadgar tillvarata specifika
intressen för rasen genom
 att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och
exteriört fullgoda rasrena hundar
 att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av
dressyr och praktiskt bruk av denna
 att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning
och vård
 att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för
hundägaren och hund ägandet
 att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren
och hund ägandet
Styrelsen har även som målsättning att:
 tillvarata vår ras intressen i SKK-organisationen
 ökad öppenhet mellan styrelse och medlemmar
 ökat informationsflöde bl a genom Charmören, hemsida och Facebook sida
 ett medlemsanpassat aktivitetsutbud på regional och central nivå
 alla frågor som innebär större framtida förändringar ska föras till
Fullmäktigemötet för beslut av medlemmarna
 förvalta klubbens ekonomi för att få möjligheter att utveckla både klubben,
rasen och medlemmarna
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uppmuntra ett samarbete med övriga retrieverklubbar i bl a utbildnings- och
aktivitetsfrågor

I stadgarnas § 2 Verksamhet, står vidare:
För att nå uppsatt mål skall klubben:











informera och sprida kunskap om Flatcoated retrieverklubben – dess mål,
organisation och arbetsformer
informera om Flatcoated retrievern och dess användningsområden
lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK
upprättade riktlinjer
aktivt följa den kynologiska utvecklingen för Flatcoated retriever inom och
utom landet och verka för att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper
utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika
egenskaper kan komma till användning
anordna utbildning rörande avelsarbetet inom rasen
anordna verksamheter i enlighet med SSRK:s direktiv
avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SSRK eller när annan
anledning föreligger
stödja och medverka i SSRK:s och SKK:s forskningsarbete
delta i samråd inom och utom SKK-organisationen

Styrelsens förslag till verksamhetsplan, baserat på klubbens målbeskrivning enligt
ovan, följer här.
Avel
Under 2018 kommer arbetet fortgå med långtidsstudien gällande hälsostatusen hos
hundar födda 2012. Fokus kommer att ligga på att fullfölja utskicken av enkät 2, den
uppföljande enkäten, till dem som redan deltar. Vidare kommer vi att försöka
engagera dem som ännu inte anslutit sig till studien. Arbetet med enkät nr 3 kommer
att påbörjas.
Arbetet avseende RD och chorioretinopati situationen inom rasen kommer att fortgå.
Arbeta för att bredda avelsbasen.
Uppmana sektionerna att mera informera om FB-R (Funktionsbeskrivning Retriever)
på sina lokala websidor samt uppmuntra/uppmana uppfödare att använda FB-R.
Uppfödarkonferens i Upplands-Väsby 10-11/2
Hälsoenkät ska skickas ut till alla uppfödare med kullar födda 2015 och en
uppföljande enkät till valpar födda 2011 0ch 2013.
Klubben ska vara en aktiv remissinstans i avelsrelaterade frågor genom att avelsrådet
finns som informationskälla och bollplank till de uppfödare och hundägare som har
avelsrelaterade frågor och funderingar.
Jakt
Fasta arrangemang
Flatmästerskapet arrangeras i år av Västra sektionen vid Väla Kursgård 11-12
augusti.
En översyn och genomgång av sektionernas arrangörs-ordning på FM behöver göras.
Anledningen är att antalet medlemmar i sektionerna är väldigt olika samt att de
geografiska förutsättningarna varierar starkt. I första hand för de norra sektionerna
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där även Värmland ingår.
Berörda sektioner är tillfrågade och alternativ på arrangörs-ordning är föreslagen.
Nordiska mästerskapet arrangeras i år av Sverige i Skåne. Preliminärt i slutet av
oktober 2018.
Lagtävlingen avgörs som ett officiellt B-prov i elitklass (Ekl) och den individuella
mästaren utses på ett officiellt A-prov.
Det svenska laget tas ut enligt fastställda kriterier.
Rasmästerskapet arrangeras på ett officiella A-prov. Mästerskapet genomförs i år
parallellt, samtidigt med det individuella Nordiska mästerskapet vilket går som ett Aprov. Anledningen till detta upplägg är för att klubben bara får låsa (arrangera) ett
ras-specifikt A-prov per år.
Ansvariga arrangörer är Ammis och Andreas Fälth, Småland. Klubben och HS vill
rikta ett stort tack till er för att ni åtagit er detta dubbla arrangemang!
Övriga aktiviteter
För att öka intresset och förståelsen för rasens jaktliga funktion hos uppfödare,
hundägare, jaktprovsdomare, utställningsdomare och valpspekulanter planeras
följande aktiviteter:
Klubbens sektioner planerar att arrangera särskilda B-prov, både officiella och
inofficiella, samt ett antal working test.
Klubben stöttar de sektioner som genomför särskilda B-prov.
Klubben är en aktiv remissinstans i jaktliga frågor och fortsätter att bevaka vad
som planeras och bestäms inom Retrieverjaktens område. Både nationellt och
internationellt.
Klubben försöker att med enskilda medlemmars hjälp, arrangera A-provskurser
medmål att fler FlatCoated retriever-ekipage ska ta steget ut på A-prov och då
komma väl förberedda!
Även deltagare utan hund välkomnas på dessa kurser. För att se och lära.
Jaktansvarig i HS planerar att delta på SSRK:s funktionärsträff.
Klubben kommer också att:
Kontinuerligt informera medlemmarna om utvecklingen inom den jaktliga
verksamheten. Utförs via Charmören, hemsidor, sociala medier och broschyrer vilka
är klubbens Informationskanaler.
Arbeta för att öka kunskapen om sambandet mellan vad som är bra jaktliga
beteenden hos Flat Coated Retrievers och deras egenskaperna. Detta kan ske genom
speciella reportage och särskild information ide nämnda informationskanalerna.
Genom ett ökat samarbete mellan HS och sektionerna uppmuntra och stimulera
medlemmarna i dessa att arrangera målinriktade apporteringskurser, officiella och
inofficiella prov.
Uppmuntra sektionerna att föreslå medlemmar som vill utbilda sig till
jaktprovsdomare.
Via klubbens informationskanaler uppmuntra medlemmar att delta som
funktionärer på jaktprov.
Klubben kommer dessutom att arbeta vidare med att:
Öka intresset för A- och B-prov med reportage i Charmören, på hemsidan, i sociala
medier samt via sektionerna och därigenom få fler hundar till start på A- och
22

B-prov samt försöka öka antalet hundar som får pris på dessa.
Öka intresset för Mocktrials genom reportage i Charmören, på hemsidan, i sociala
medier och via sektionerna för att stimulera fler ekipage att starta på dessa.
Hitta olika forum mellan rasklubb, jaktprovsdomare, utställningsdomare och
uppfödare för att främja rasens mentala och jaktliga utveckling.
Uppmuntra både uppfödare, hanhundsägare och hundägare att genomföra
FB-R för att därigenom få bättre kunskap om sin hunds jaktliga egenskaper.
Samt för att få ett bättre underlag för utvärdering av avelsdjurens nedärvningsförmåga.
Exteriör
Under 2018 kommer Club show arrangeras av Värmland och kommer hållas i
Mariebergsskogen, Karlstad den 10 maj.
Domare för dagen kommer vara Per Iversen Norge, hanar och Hannele Jokisilta
Finland, tikar.
Exteriöransvarig planeras delta på SSRK:s funktionärsträff.
Klubben ska uppmuntra lämpliga medlemmar som önskar bli exteriördomare samt
bevaka vad som sker inom utställningsområdet inom som utom Sverige och vara en
aktiv remissinstans i utställningsärenden.
Utbildning
Flattlägret
Efter förfrågan till sektionerna åtog sig den Västra sektionen att i år arrangera
Flatlägret. Lägret förläggs i Håverud i mitten av maj.
Flera grupper erbjuds ett antal jaktliga kurser vilka hålls på olika kunskapsnivåer. Tre
Ett flertal instruktörer kommer att utbilda deltagarna i de olika grupperna.
Övriga arrangemang
A-provskurs för Flatcoated retrievers arrangeras för 10:e året i rad, under hösten i
Uppland. Även i södra Sverige kommer träning och A-provsutbildning att ske.
Eventuellt kommer träning att arrangeras i norra Sverige.
Föreläsningar om jakt och jaktprovsverksamhet planeras i samband med årets
Flattläger. Dessa kommer att vara öppna för alla medlemmar i FRK.
Klubben kommer också att:
Stimulera sektionerna att arrangera målinriktade apporteringskurser.
Klubben kommer dessutom att arbeta vidare med att
Uppmuntra Flatcoated retrieverägare överlag att jaktträna sina hundar och
delta i målinriktade jaktträningskurser för att få bättre kunskaper om sin egen
hunds jaktliga egenskaper.
Utbildningsansvarig planerar att delta på SSRK:s funktionärsträff.
Retrieverklubbsträff
Retrieverklubbsträffar är vilande.
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Information
Nyhetsbrev skickas ut via mail. Välkomstbrev sänds ut kontinuerligt till nya
flatägare av vår ras, samt utskick till nya medlemmar kommer fortgå under 2018.
Tidningen Charmören kommer ut med fyra nummer och klubben fortsätter att
utveckla hemsida och Facebook sida.
Ungdomsgruppen
Målsättning för 2018
I dagsläget är det oklart om vi ska hjälpa till med att anordna SSRK USM även detta
år. Därför ligger vi lågt med planering av andra aktiviteter.
Möten
Målsättningen är 4 protokollförda telefonmöten.
Föreningsteknik
Det planeras utbildning i föreningsteknik för styrelsen.
Sektioner
Sektionerna får en sektionspeng baserad på antal medlemmar i sektionen.
Mässor
Vi planerar att vara med på två mässor detta år, Stockholm Hundmässa, My DOG i
Göteborg.
Samarbetspartners
Vi har fortsatt avtal för 2018 med våra samarbetspartners Försäkringsaktiebolaget
Agria . Vi fortsätter även vårt samarbete med Studiefrämjandet.
Budget
Budgeten redovisas separat

Medlemsavgifter 2019
Huvudstyrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter
Nuvarande avgifter för medlemskap
Medlemsavgift: 250 kr/år
Familjemedlemskap: 65 kr/år
Uppfödare som anmäler valpköpare som ny medlem: 100 kr/ny medlem
Utlandsmedlem: 375 kr/år

Tidaholm februari 2018
Flatcoated retrieverklubbens huvudstyrelse
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FRK Rambudget 2018
Intäkter
Medlemsavgifter
Valpförmedling
Julannonser
Sponsring/annonsörer
Flatbutiken
Uppfödarlänkar
Hälsoprojektet
Raskompendiet

Kostnader
Sektionspeng
Inköp Flatbutiken
Möteskostnader HS
Fullmäktige
Sektionsmöte
Delt SSRK möten
Medlemsregister
Hemsida
Rasdata/Lathunden
Charmören
Post/adressering
Klubbförsäkring
Avg SSRK
Bankavgifter
Mässor
Kontorsmtrl/förbrukn
Föreningsarkiv

Avelsrådet
Avelsrådsutbildn
Utbildning Lathunden
Möteskostnader AR
Medl DKK
Hälsoprojektet
RAS
RD SLU
Uppfödarkonferens
Jaktsektionen
A-prov
Nordiska

470 000 kr
6 500 kr
1 000 kr
35 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
5 500 kr
0 kr
533 000 kr

-10 000 kr
-5 000 kr
-40 000 kr
-50 000 kr
-40 000 kr
-18 000 kr
-73 000 kr
-6 000 kr
-4 000 kr
-150 000 kr
-2 000 kr
-7 000 kr
-20 000 kr
-3 000 kr
-10 000 kr
-2 500 kr
-1 200 kr
-441 700 kr

-3 000 kr
0 kr
-3 000 kr
-900 kr
-10 500 kr
0 kr
0 kr
-20 000 kr
-37 400 kr
-10 000 kr
-4 000 kr
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Flatmästerskapet

Exteriörsektionen
Raskompendium
Club Show
Utbildningssektionen
Flattläger
A-provsträning
Verksamhetsutveckling
Föreningsteknik
Ungdomssektionen
Aktiviteter

Resultat

-13 595 kr
-27 595 kr

0 kr
-8 595 kr
-8 000 kr
-5 000 kr
-4 000 kr
-20 000 kr
-1 000 kr
-30 000 kr
-5 000 kr
-5 000 kr
-16 695 kr

Fastställande av reseersättning till styrelseledamöter,
revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer
Huvudstyrelsens förslår oförändrade villkor för reseersättning, d v s att
klubben följer lägsta statliga milersättning á 18.50 kr/mil.
Nuvarande reseersättning
Nuvarande reseersättning

18,50 kr/mil

Tidaholm 2017-02-09
Flatcoated retrieverklubbens huvudstyrelse
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Motion till FRK’s Fullmäktigemöte 2018

Inför DNA-tester som ett
avelsplaneringsverktyg
Bakgrund
Jag har skrivit några artiklar under rubriken “The past and futureof the (working) Flat Coated
Retriever”, där jag har fokuserat på hur rasen skapades och på det faktum att alla Flatcoats världen
runt kommer från en mycket liten grupp hundar som fanns kvar i Storbritannien efter det andra
världskriget. Det är ett välkänt faktum att den genetiska variationen i en ras avelsbas har en
avgörande påverkan på rasens livslängd och på förekomsten av allvarliga hälsoproblem som t.ex.
cancer. Jag förstod snart att ambitiösa försök görs just nu i USA där man använder modern DNAteknik för att analysera den genetiska variationen hos olika raser. Barbara D. Krieger har varit aktiv
som uppfödare inom Flatcoaten sedan 1985. Hon har tagit på sig en ledande roll inom Flat Coated
Retriever SocietyofAmerica (FCRSA) för att verka för en kraftigt ökad användning av DNA teknik i
aveln. Vi har haft en dialog runt detta och hon har bidragit med en artikel om detta till den
internationella hemsida (Workingflatcoatedretriever.com) vi har skapat i syfte att uppmuntra till en
ökad gränsöverskridande dialog inom rasen.
Det är viktigt att påpeka att DNA-testning är en mogen och exakt vetenskap idag. DNA-Laboratorier
kan fastställa släktskapet mellan individer, oberoende av om det gäller människor eller djur, med en
mycket hög exakthet. Traditionella metoder som att använda stamtavleanalyser eller statistiska
verktyg (COI=Coefficientsofinbreeding) för att utvärdera graden av utavel i en planerad kombination
är minst sagt mycket osäkra. Om man går bakom en vanlig tre eller sex generationers stamtavla kan
man ofta se att två avelsdjur har exakt samma hundar upprepade otaliga gånger i stamtavlan vilket
naturligtvis påverkar den genetiska variationen i en avelskombination.
FCRSA har beslutat sig för att använda ett DNA-laboratorium som heter UC (=University of California)
Davis VeterinaryGeneticsLaboratory, i korthet kallat UC Davis VGL, för att genomföras DNA-tester
och ett företag som heter BetterBred.com för att analysera testresultaten och utvärdera testdata om
enskilda individer.För att möjliggöra en jämförelse av DNA-data är det angeläget att andra rasklubbar
nyttjar samma verktyg.
Om rasklubben ska kunna förbättra den genetiska variation i syfte att förbättra rasens hälsoprofil
finns knappast någon annan metod än att uppmuntra och belöna uppfödare som börjar använda
DNA verktyget i sin avelsplanering tillsammans med andra hälsodata och test av olika funktionella
egenskaper.
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Så här skriver Barbara Krieger i en artikel om ”Genetisk mångfald – ett skydd för vår
ras”.
Problem kan förvandlas till möjligheter
Problem–För närvarande arbetar forskare med att försöka hitta speciella sjukdomsgener och deras
mutationer.
Möjlighet – metoder för att testa och utvärdera den genetiska profilen hos olika individer finns
tillgängliga idag och kan direkt visa hundägare och uppfödare om det finns sjukdomsrisker genom att
fastställa den genetiska likheten mellan enskilda hundar, inom rasen i sin helhet och vid planeringen
av en parning mellan två individer.
Det är viktigt för rasens genetiska mångfald att vi drar fördel av de testverktyg som finns tillgängliga
hos UC (=University of California) Davis VeterinaryGeneticsLaboratory, (UC Davis VGL i korthet) och
BetterBred.com. UC Davis VGL tillhandahåller själva DNA-testverktyget medan BetterBred.com
används för att utvärdera testresultatet och ge hundägare och uppfödare DNA-information om
enskilda hundar och planerade avelskombinationer.

Varför behöver vi undersöka den genetiska mångfalden?
1. UC Davis VGL har konstaterat att Flatcoaten är en av de raser som har den minsta genetiska
mångfalden, tvåa efter Doberman. Om man granskar den grafiska jämförelsen mellan Flatcoaten och
Golden Retrievern nedan är Flatcoatens situation ganska uppenbar. Golden Retrievern är vald därför
att ett motsvarande antal hundar testats i USA vid detta tillfälle.

Vibehöver värna om den genetiska mångfalden inom Flat Coated Retrievern för att bevara och helst
förbättra rasens hälsa och genomsnittliga livslängd.
Genetisk mångfald anses av vetenskapen vara avgörande för att bibehålla en ras sundhet, livslängd
och på sikt dess överlevnad.
2. Andra raser har tvingats utavla med andra raser för att allvarliga hälsoproblem ska kunna lösas.
Den dagen kan komma när rasens hälsoproblem har blivit så allvarliga att man inte längre kan
fortsätta att avla bara på Flatcoats utan att man måste utavla med andra raser.
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3. Om uppfödare inte fokuserar på att bevara och förbättra den genetiska mångfalden, förlorar rasen
värdefulla gener i varje generation. När generna väl är förlorade kan de aldrig återskapas.
Varje testad hund ger ett värdefullt bidrag till kunskapen om rasens genetiska mångfald och rasens
framtida hälsa.
Med kunskap om den nuvarande genpoolen får vi ett värdefullt verktyg som hjälper oss att
bibehållaoch bredda rasens genetiska mångfald.
En sund och rastypisk hund som uppvisar ovanliga eller unika gener är lika värdefull som den som
visar upp utmärkta höfter eller som har ett dubbelt championat.

Förslag till beslut
1 – FRK’s styrelse ges i uppdrag att genomföra ett DNA projekt med sikte på att minst 100 svenska
Flatcoats testas för att få fram ett underlag för att bedöma om den genetiska variationen i den
svenska avelsbasen överensstämmer med den i USA. Engagerade uppfödare uppmuntras att delta
genom relevant information, en uppsökande verksamhet från FRK’s sida och genom att ett bidrag
lämnas av FRK med minst 100 kr för varje testad hund. Det bör undersökas om SKK eller andra
organisationer/sponsorer kan vara beredda att lämna bidrag för att genomföra detta grundläggande
test.
2 FRK’s styrelse ges i uppdrag att utvärdera hur DNA-verktygen kan införas som ett standardverktyg
inom rasaveln för att fortlöpande bedöma i vilken omfattning enskilda hundar kan bidra till att öka
den genetiska variationen.
3 FRK’s styrelse ges i uppdrag att undersöka om FCRSA kan ge ett initialt stöd i arbetet med att
etablera DNA-tester som ett avelsverktyg.
4 FRK’s styrelse och dess avelsråd ges i uppdrag att ge stöd till enskilda uppfödare som vill använda
DNA-testverktyget från UC Davis VGL. BetterBred.com bör kunna användas som ett verktyg av
Avelsrådet för att registrera testade hundar och ge information till uppfödare om hur olika
avelskombinationer kan bidra till att öka den genetiska mångfalden.

Stockholm 26/9 2017

Ingemar Borelius
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Flatcoated retrieverklubben
Huvudstyrelsen

Svar på motion,
Styrelsen anser att tanken är bra, men känner att det är för bristfällig information i
motionen.

Huvudstyrelsens yttrande:
Huvudstyrelsen föreslår därför Fullmäktige besluta att avslå motionen.
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Till
FRK:s Fullmäktige

Proposition nr 1
Turordning för sektionerna att arrangera Flatmästerskapet
Bakgrund
Huvudstyrelsen har reflekterat över sektionernas arrangörs-ordning av det årliga
Flatmästerskapet. Regler av arrangörsordning är fastställd av fullmäktige (tidigare
årsmöte) och finns redovisad på FRK.NU
Flatmästerskapet är ett stort och avancerat arrangemang. Sektionerna är geografiskt
olika stora och har väldigt varierande antal medlemmar.
Det kan göra uppgiften att arrangera Flatmästerskapet svår och komplicerad om
antalet aktiva medlemmar är lågt och avstånden stora.
Huvudstyrelsens förslag
Med tanke på omfattningen av arbetet med och att planeringen av Flatmästerskapet
behöver påbörjas minst ett år i förväg föreslår vi att FRK/HS ser över listan med
arrangerande sektioner.
Huvudstyrelsen får därmed i uppdrag att undersöka och dokumentera vilka sektioner
som önskar samarbeta med en eller flera andra sektioner. Därefter uppdaterar och
redovisar HS listan med vilka sektioner som arrangerar kommande Flatmästerskap.

Styrelsen för Flatcoated retrieverklubben
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