FLATCOATED RETRIEVERLUBBEN
Huvudstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-03-27
Plats: Styrelsemöte via telefon
§ 30 - 70
Beslutande:
Monica Olofsson, Ordförande & Informationsansvarig
Tina Engström, Vice Ordf. & Jaktansvarig (§ 30–57, § 60–70)
Jessica Svensson, Kassör
Helena Svensson, Sekreterare
Annelie Karlsson Karjalainen, Exteriöransvarig
Karin Friberg, avelsansvarig
Sara Leppänen, Ungdomsansvarig
Suppleanter:
Andreas Nordling, webbansvarig (beslutande § 58–59)
Anette Kjellqvist, utbildningsansvarig
Meddelat förhinder:
Ingen
Frånvarande:
Tina Engström §58–59
Inbjuden:

§ 30 Mötets öppnande
Ordförande Monica Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 18
§ 31 Val av justerare
Mötet beslutade att Annelie Karlsson Karjalainen jämte ordföranden ska justera dagens protokoll
§ 32 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade att fastställa dagordningen med följande tillägg: § 43a, Övrigt, inramning tavlor, sent
inkommen/utgående post, § 65 fråga gällande Ungdoms SM, § 67 FB påminnelse Clubshow.
§ 33 Föregående protokoll
Mötet beslutade att godkänna föregående protokoll per den 2018-03-19 och lägger det därmed till
handlingarna.
§ 34 Inkomna och utgående skrivelser/post
Förelåg en förteckning över in- och utgående skrivelser/post för perioden 2018-03-16 – 2018-03-26:
In- och utgående post gicks igenom och lades till handlingarna
§ 35 AU beslut
Förelåg protokoll fört vid möte med AU 2018-03-20 §4 med beslut om att godkänna publiceringen av annonsen
för Nordic Championship Flatcoated Retrievers 2018 på FRK HS hemsida samt FRK HS Facebook sida (bilaga 1).
Mötet godkänner AU beslutet och lägger därmed protokollet till handlingarna.
§ 36 Beslut per capsulam
Inga beslut per capsulam att rapportera till mötet.
§ 37 Uppdragslista
* Tillsätta ny webbmaster (20170823, Styrelsen) = klart. Andreas Nordling ny webbmaster 20180318
* Nordiska 2018 - Möte med övriga nordiska länder (20171024, Peter) – uppdrag överfört till Tina Engström
* Officiella krav från klubben för exteriördomare – se §64. Återremitterat ärende till Annelie
* VP:n FM Småland, Crow Know - se §63 Återremitterat ärende till Annelie
* Hitta ny som kan jobba med RD listor (20170823, Marie) – Avslutat. se §49
* Tillskriva Nina Skjelbred om raskompendiet (20170604, Sanna) – Avslutad. Faktura är skickad
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* Kolla vad SSRK gör för ungdomarna (20171024, Sanna) – avslutad, se §65
* Ungdoms SM (Peter) – avslutad, se §65
* Uppgifter från sektionerna innan prov arrangeras (20171024, Jessica) – avslutad. Info har gått ut på
sektionsmötet 20180317 om att HS måste informeras skriftligt från sektionerna om när prov arrangeras.
* A-provs kurser på andra platser i landet (Peter) – se §62. Överfört till Tina Engström om status i ärendet.
* Skrivare sekreterare (Jessica) – avslutad. Beslut 20171219 att skrivare köps in till kassör. Om sekreterare
behöver en i framtiden tas detta upp på framtida möte
* Förråd mässmaterial Stockholm o Göteborg, kontakta Västra (20171220, Peter) – överfört till Monica
Olofsson
*Förslag nya inköp Flatbutiken – avslutad
§ 38 Charmören och Apportören
Ordförande och sekreterare ansvarar för att rätt material kommer Charmören och Apportören tillhanda enligt
sedvanliga rutiner. Varje verksamhetsansvarig presenterar något om sitt ansvarsområde samt ska en ny
styrelse presenteras i nästa Charmören. Annelie Karlsson Karjalainen skickar verksamhetsberättelsen från
fullmäktige till sekreteraren för publicering i Charmören. En påminnelse från Charmören kommer till HS mejlen
14 dagar innan sista inlämningsdag
Mötet beslutar att sekreteraren mejlar redaktören Jessica på Apportören om nya kontaktpersoner.
§ 39 Protokoll och anteckningar från kommittéer och arbetsgrupper
Inga inkomna rapporter till HS. Viktigt att HS får ta del av protokoll eller minnesanteckningar från kommittéer
och arbetsgrupper.
Mötet beslutar att ge ordföranden i uppdrag att utreda frågan vidare om att dokumentation ska skickas vidare
till HS från kommittéer och arbetsgrupper.
§ 40 Flatbutiken
Ordförande har varit i kontakt med Ursula Thienemann och Ursula har för avsikt att fortsätta med Flatbutiken.
Kassören rapporterande att både jubileumskopplen och valpbroschyren sålt väldigt bra. Kassören har beställt
500 nya valphäften enligt tidigare AU beslut. De artiklar som finns i Flatbutiken nu är det som ska finnas kvar till
försäljning. Raskompendium säljs fortfarande. Webbmaster ska ta bort text från hemsida att raskompendium
beställs hos Jessica.
§ 41 Ordförande - SSRKs Funktionärsträff 14-15 april 2018
Ordförande föredrar ärendet.
Karin Friberg anmäler sitt intresse att delta i avelsprogrammet.
Mötet beslutar att avelsansvarig Karin Friberg åker på SSRKs Funktionärsträff den 14-15 april och att
sekreteraren får i uppdrag att anmäla Karin till SSRK HS senast den 28 mars.
§ 42 Ordförande - SSRKs Representantskapsmöte 2-3 juni 2018
Ordförande föredrar ärendet.
FRK HS kan skicka en representant till mötet. Anmälan ska ske senast den 7 maj.
Mötet beslutar att ordförande Monica Olofsson, i mån av möjlighet, åker på träffen. Besked lämnas per
omgående av ordförande
§ 43 Ordförande - Inkomna skrivelser från medlem 201819-20180323
Styrelsen har läst och tagit del av dessa och diskuterar skrivelserna.
Mötet beslutar att ordförande sammanställer svar på skrivelser angående en inställd A-provs kurs samt
angående publicerat protokoll på FRK webb, innan dessa svar skickas till medlem går svaret ut till HS för
godkännande.
§ 43a Ordförande - Övrigt
1. Tillägg till ingående/utgående post från ordförande är ett mejl från Lotta Luciani där hon meddelar att hon
kliver av sitt uppdrag som redaktionsråd för Charmören samt sitt åtagande i informationskommittén för FRK.
Ett tackbrev inkluderat en blomstercheck skickas till avgående revisor Lars Berglund samt till Lotta Luciani.
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2. Val av ungdomsansvarig
Föreligger förslag på att konstituera ledamot Sara Leppänen till Ungdomsansvarig i HS samt ungdomsgruppens
kontaktperson.
Mötet beslutar att Sara Leppänen väljs som ungdomsansvarig i FRK HS samt som ungdomsgruppens
kontaktperson.
Punkten 2 under § 43a förklaras omedelbart justerad
3. Kommunikation
På förekommen anledning vill ordförande att styrelsen kommer överens om vilka spelregler och policy som ska
gälla i hur vi behandlar och bemöter varandra i både tal och skrift.
Ordförande vill inte att vi i den här klubben skickar ut meddelanden i vårt offentliga forum som inte är
adresserade till den/de som är berörda och som är skrivna i allmänna ordalag som tex. ”man” som mottagare.
Det blir väldigt otydligt och skapar grogrund för spekulationer och funderingar och som i sin tur ofta är en
grogrund för konflikter och lätt skapar en vi och dom kultur, vilket är allt annat än ett bra klimat för vilket
sammanhang som helst.
Ordförande vill istället bidra till att vi i den här klubben har tydliga och gemensamma spelregler om hur vi
pratar till och om varandra så när vi har något som berör andra personer i klubben så adresseras det direkt till
berörd person så denne för en möjlighet att svara och bemöta. Om det inte är möjligt så ta kontakt med mig
som ordförande eller någon annan i styrelsen så löser vi det tillsammans.
Mötet diskuterade detta och styrelsen var alla av samma åsikt vad som ska gälla framöver.
§ 44 Sekreterare - GDPR Dataskyddsförordningen
Sekreteraren föredrar ärendet.
Det har inkommit information från SKK angående GDPR. SKK ska bland annat ha ett webbinarie den 25 april kl.
19.00 där FRK HS är inbjuden att deltaga. Det kommer att informeras om GDPR under SSRK’s funktionärsträff
den 14–15 april.
Mötet beslutar att ge Karin, Monica och Andreas i uppdrag att arbeta vidare med denna fråga, där Monica är
sammankallande.
§ 44a Sekreterare - Anmäla ny styrelse till SSRK och SKK
Sekreteraren föredrar ärendet. Kontaktinformation har skickats in till SSRK HS och SKK. SKK behöver
personnummer i sina kontaktuppgifter och sekreteraren har inhämtat detta från berörda.
Mötet tackade för informationen.
§ 44b Sekreterare - Övrigt
1. Sekreteraren föredrar ärendet. Då det är mycket dokumentation som ska tas emot och mejlas ut från HS
önskar sekreteraren att se över möjligheten att kunna spara dokument via en molntjänst. SKK tillhandahåller
inte någon tjänst som FRK kan nyttja. SSRK använder sig av webbforum. Sekreteraren tar fram olika alternativ
till nästa möte. Andreas informerar om GDPR lagen angående lagring inom Sverige och att vi måste ta hänsyn
till detta när olika förslag undersöks.
Mötet beslutar att sekreteraren undersöker möjligheter för molnlagring av FRK HS dokument.
2. Kontaktlista till sektionerna
Mötet diskuterar olika alternativ för att få ut en kontaktlista på FRK HS till sektionerna. Mötet anser att ett mejl
med en länk till kontaktsidan på FRK.nu är det bästa alternativet för att sektionerna ska få tillgång till
uppdaterad information. Sekreteraren mejlar ut till sektionerna när FRK HS kontaktsida på hemsidan är klar.
3. Justering av protokoll
Sekreteraren har inhämtat information hos SSRK och informerade om att protokollen justeras och godkänns
med ett mejlsvar tillbaka till sekreteraren när justerare och ordförande är klara. Protokollen signeras sedan vid
fysiska möten.
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§ 45 Ekonomi - Översikt Plusgiro och Sparkonto
Kassören föredrar ärendet.
Kassören redogör för FRK HS Plusgiron och Sparkonton. Fråga kom upp om det går att spåra de pengar som
finns på plusgirot för att bilda sig en uppfattning om vad detta kontot används till.
Mötet tackar för informationen
§ 46 Ekonomi – Rambudget 2018
Kassören föredrar ärendet. Mötet diskuterar rambudgeten för 2018 med tillhörande poster.
Justering av poster i utfallet
Kassören ska justera några poster i utfallet 2018 som ämnar ligga på 2017.
Raskompendiet
Fakturan till Norska Raserådet gällande köpa av raskompendiet är betald.
Annonsörer i Charmören
Jessica ska kontakta Låtta Bergstrand angående de företag som ska betala för annonser i Charmören. Önskvärt
är att FRK kan fakturera dessa företag löpande under året istället för som idag, vid årets slut.
Budgetförslag Nordiska Mästerskapet
Styrelsen önskar få in ett budgetförslag gällande arrangerandet av Nordiska Mästerskapet. Tina kontaktar
arbetsgruppen för Nordiska angående detta. Arrangörsbudget får inte blandas ihop med sponsring till de
startande
Sponsring startande Nordiska laget 4000 kr
FRK HS sponsrar för de som blir uttagna till Nordiska. Mötet diskuterade att denna summa borde regleras efter
det land som laget ska resa till. T ex så är resor till Finland väldigt dyra, jämfört med Norge och Danmark. Tina
tar med sig frågan till arbetsgruppen för Nordiska.
Flatlägret
Kassören har fått in FRK Västras budget för årets läger och betalat ut bidraget om 5000kr till Västra sektionen.
Rasdata
Kostnaderna för Rasdata kommer med sannolikhet att öka då SSRK beslutat att inte fortsätta sponsringen till
rasklubbarna för Rasdata, idag betalar FRK 4000 kr. Styrelsen diskutar detta vidare när mer information kommit
tillhanda.
§ 47 Ekonomi – Budgetförslag Club Show FRK Värmland
Kassören föredrar ärendet
Mötet diskuterade inkommen budget för Club Show 2018. Budgeten ligger till grund för beslut. Bidraget till
Club show är alltid detsamma.
Mötet beslutar att godkänna inkommen budget och därmed betala ut bidraget till FRK Värmland. Annelie
Karlsson Karjalainen får i uppdrag att meddela ordföranden i FRK Värmland.
§ 48 Ekonomi – VP Årets Flatcoat – efterlysning av pris
Kassören föredrar ärendet
Föreligger ett mejl från vinnaren av VP Årets Flat Lena Östhed där det efterfrågas ett diplom tillhörande
vandringspriset. Mötet diskuterar innehållet i VP:t Årets Flatcoat och den information som råder kring ett
diplom. Enligt Tina Engström har det aldrig funnits ett diplom utan ev. enbart en pärm. Det verkar vara en
felskrivning i Charmören som anger ett diplom i texten för priset. Jessica Svensson svarar Lena Östhed och
Annelie Karlsson Karjalainen undersöker vidare om det finns en pärm. Som ansvarig utgivare av Charmören
kontaktar ordföranden Låtta Bergstrand om en ändring i texten i Charmören om årets Flat.
Frida Nalles VP vanns för år 2017 och 2016 av Anette Dyrén. Ordförande kontaktar kennel Caci’s, vinnare 2015
för att se om klubben kan vara behjälplig med överlämningen av priset.
Mötet diskuterar vandringspriserna och kom fram till att vi vill undersöka om medlemmarna önskar ha dessa
kvar via en medlemsförfrågan. Frågan tas med till framtida möten.
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§ 49 Avel – RD-listor
Avelsansvarig föredrar ärendet
I juni 2017 togs ett beslut i FRK HS om att införa alternativa RD-listor. En samordnare behövs som håller i
kontakterna med ägare/uppfödare samt sammanställer listorna och har kontakt med avelsansvarig i styrelsen.
Samordnaren kommer att ingå i avelsrådet.
Mötet tackar för informationen
§ 50 Avel – RAS Ny arbetsgrupp
Avelsansvarig föredrar ärendet
Rasspecifik AvelsStrategi -RASdokumenet är styrdokumentet för vår ras. RAS ska uppdateras med jämna
mellanrum och har skickats iväg till SSRK för översyn. Då SSRK har meddelat att det RAS som kommit in inte
innehåller de uppgifter som den måste har avelsansvarige dragit tillbaka RAS och ska se över den ånyo. Maria
Köhlström, fd. avelsansvarig i SSRK HS och som suttit med i alla RAS från SSRK’s raser sedan RAS infördes, har
lovat ställa upp med hjälp i detta arbete.
Mötet beslutar att Maria Köhlström ingår i arbetsgruppen för RAS och att arbetsgruppen upplöses när arbetet
är klart.
§ 51 Avel – Avelsrådet
Avelsansvarig föredrar ärendet
Föreligger ett förslag på att välja in Viktoria Eriksson och Gunilla Lefwerth till avelsrådet
Mötet beslutar att välja in Viktoria Eriksson och Gunilla Lefwerth till avelsrådet.
§ 52 Avel – Avelsbasinformationsresearcher
Avelsansvarig föredrar ärendet
Föreligger ett förslag från avelsansvarige att arbetet som avelsbasinformationsresearcher ska ligger under
avelsansvarige i styrelsen. Arbetet med att ta fram information och artiklar om den snäva avelsbasens effekter
och tillsammans med avelsrådet sprida denna information till uppfödare, hanhundsägare och blivande
valpköpare kan ligga på avelsansvarige och inte på en extra person/resurs.
Mötet beslutar att ta bort titeln Avelsbasinformationsresearcher och lägga ansvaret som avelsbasinformatör
på avelsansvarig
§ 53 Avel – FB-R-kontaktperson
Avelsansvarig föredrar ärendet
Vi behöver ha en FB-R kontaktperson i FRK HS.
Mötet beslutar om att välja Tina Engström som kontaktperson för FB-R i HS och att sekreteraren meddelar
Gunilla Lefwerth, ordförande i SSRK’s FB-R kommitté om vår nya kontaktperson.
§ 54 Avel – Flatcoatdata
Avelsansvarig föredrar ärendet
Flatcoatdata är en privatägd databas som har medlemmar runt om i världen. Det är privatpersoner själva som
uppdaterar registret och det finns i dagsläget ca 130.000 hundar. I databasen finns mycket information om
hundar som vi inte kan nå via Rasdata eller våra nordiska kennelklubbars sidor. Föreligger ett förslag om att
FRK HS ska bli medlemmar i Flatcoatdata under ett år. Medlemskap går automatiskt ut om man inte betalar
årligen.
Mötet beslutar att bli medlem i Flatcoatdata till en kostnad av 25 GBP per år, att medlemskapet är knutet till
klubben och att medlemskapet utvärderas efter ett år.
§ 55 Avel – Gröna hanar / ovanliga linjer
Avelsansvarig föredrar ärendet
Valpförmedlingen har fått en fråga från en medlem som vill ha dispens för valpförmedling för ovanliga
utländska linjer där medlemmen hänvisar till ett tidigare fullmäktigebeslut om gröna hanar 2012. Fullmäktige
2017 beslöt om att överlämna valpförmedlingsreglerna till styrelsen att besluta om och 20171210 togs ett
beslut om nya valpförmedlingsregler.
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Enligt de nya valpförmedlingsreglerna finns inte sk. gröna hanar längre. Dock ger avelsrådet fortfarande
dispens för användning av ovanliga utländska linjer. Valpförmedlingsreglerna behöver förtydligas med att gröna
hanar är borta och att man kan få dispens för ovanliga utländska linjer.
Mötet beslutar att tillstyrka dispensförfrågan gällande en omeriterad hund med hänsyn till hundens ovanliga
utländska linjer och att avelsansvarige svarar den medlem som ställt förfrågan.
Mötet beslutar att valpförmedlingsreglerna ska förtydligas med att ”gröna hanar” har utgått men att dispens
fortfarande kan ges till ovanliga utländska linjer efter godkännande av avelsrådet. Avelsansvarige ansvarar för
att uppdatera valpförmedlingsreglerna.
§ 56 Avel – DKK
Avelsansvarig föredrar ärendet
FRK är medlem i DKK. Mötet diskuterar medlemskapet och kostnaden. Kassören får i uppgift att undersöka vad
medlemskapet innefattar och vad det kostar.
§ 57 Avel – Övrigt avel
Inget att rapportera
§ 58 Utbildning – FB-R Diplom till klubbens uppfödare
Utbildningsansvarig föredrar ärendet
Föreligger ett förslag om att införa FB-R Diplom till klubbens uppfödare för att lyfta fram de uppfödare som ser
till att få rasen bredare jaktligt utvärderad. Mötet diskuterar frågan.
Mötet beslutar att man stödjer tanken men att i dagsläget inte införa och utföra egna diplom.
§ 59 Utbildning – Föreningsteknik för HS och sektionerna
Utbildningsansvarig föredrar ärendet
Föreligger ett förslag om att klubben ska utforma och införa en egen skrift med för FCR klubbens
föreningstekniska information för studieändamål. Vi är rörande överens om att det behövs utbildning inom
föreningsteknik. Mötet diskuterar föreningsteknik och praxis och anser att alla sektioner ska få samma
information. Dock är det svårt att uppdatera och hålla ett eget specifikt dokument levande. Istället förordar
mötet boken Föreningsteknik, författare Jan Wigdell.
Mötet beslutar att ge kassören i uppdrag att beställa in 20 ex av boken Föreningsteknik
Mötet beslutar att ge ordförande och utbildningsansvarige i uppdrag att arbeta fram ett förslag till utbildning
inom föreningsteknik
§ 60 Utbildning – Övrigt
Utbildningsansvarig föredrar ärendet
Flatlägret har fått förändringar i sin utformning. Lägret är fortfarande ett HS arrangemang men har lagts ut på
sektionerna att anordna det, utan krav. Mötet diskuterade hur arbetsbeskrivningen behöver anpassas efter att
sektionerna ska utföra lägret och vilka mål man bör uppfylla från sektionerna, bla. ska det framgå vad som
krävs för att få HS-bidraget om 5 000 kr. Det diskuterades även om FRK HS kan rekommendera föreläsare och
instruktörer till sektioner inför bland annat läger.
Mötet beslutar att ge Anette i uppdrag att utforma en ny arbetsbeskrivning för flatlägret med syfte, mål och
beskrivning
Mötet beslutat även att FRK HS inte ska rekommendera föreläsare och instruktörer till sektionerna
§ 61 Jakt – Remiss nya jaktprovsregler
Jaktansvarig föredrar ärendet.
Nya jaktprovsregler för 2022 har gått ut på remiss från SSRK. SSRK HS önskar svar från rasklubbarna innan den
sista april. Mötet diskuterar remissen. Detta är enbart den första remissomgången och sektionerna kommer
ombes svara i kommande remissomgångar. Enskilda medlemmar kan också svara till SSRK direkt om så önskas.
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FRK HS jaktansvarig sitter med i den kommittee som arbetar med nya jaktprovsregler och vill gärna få
information om medlemmars åsikter.
Mötet beslutar att ge jaktansvarige i uppdrag att skriva ett förslag till remissvar i denna första remissomgång
till nästa styrelsemöte.
§ 61a Jakt – uttagskriterier Rasmästerskap och NCFCR 12-14 oktober 2018
Jaktansvarig föredrar ärendet.
Föreligger ett förslag från Nordiska arbetsgruppen om uttagskriterier för FRK rasmästerskap samt NCFCR
lagtävling. Mötet diskuterar om FRK har ansökt om ordinarie B-prov Ekl och ordinarie A-prov Ekl där FRK även
behöver ansöka till SSRK HS om att stänga proven för vår ras.
Jaktansvarige får ta med sig informationen till Nordiska arbetsgruppen att de behöver invänta FRK HS beslut i
frågor som rör NCFCR.
Mötet beslutar att ge jaktansvarig i uppdrag att snarast ansöka om ordinarie B-prov Ekl och ordinarie A-prov
Ekl om det inte redan är gjort och ansöka till SSRK:HS om särskilt lottningsförfarande gällande A-provet och om
att för B-provet stänga provet för representanterna för Nordiska Mästerskapet
Mötet beslutar att godkänna uttagskriterierna för FRK rasmästerskapet A prov (bilaga 2)
Mötet beslutar att återremittera förslaget för uttagskriterierna för NCFCR lagtävlingen
§ 62 Jakt – Övrigt
Jaktansvarig föredrar ärendet.
Föreligger ett förslag om att NCFCR ska kunna använda en sida på frk.nu för att få ut löpande information om
tävlingen. ClubShow och Flatmästerskapet har en egen domän men det har inte NCFCR. Webbmaster får i
uppgift att undersöka detta vidare.
Tina Engström har skrivit till förre jaktansvarige om en överlämning men har inte fått något svar. Ordföranden
tar kontakt med berörd person angående överlämning till jaktansvarige.
§ 63 Exteriör – VP’n FM Småland Crow Know How Pluntan
Exteriöransvarig föredrar ärendet.
Mötet diskuterar frågan kring de tre vandringsprisen och vad som behöver göras.
Mötet beslutar att återemittera frågan till exteriöransvariges som återkommer i ärendet
§ 64 Exteriör – Officiella krav från klubben för exteriördomare
Exteriöransvarig föredrar ärendet som önskar mer tid att få klarhet i ärendet.
Mötet beslutar att återremittera ärendet till Annelie Karlsson Karjalainen som återkommer i ärendet.
§ 65 FRK Ungdom – Övrigt
Ungdomsgruppen har efter förfrågan från SSRK: HS även i år tagit på sig att arrangera Ungdoms SM 2018.
Förslag på datum och plats: 25 augusti och Gesta gård. Gällande Ungdoms SM så är detta ett SSRK HS
arrangemang och alla beslut går via dem.
Utöver SM:et så har ungdomsgruppen inget konkret FRK HS arrangemang inplanerat. Kassören meddelar att
FRK HS har avsatt pengar till ungdomsgruppen för att de ska kunna genomföra någon aktivitet tillsammans.
Ungdomsgruppen behöver rapportera in anteckningar från sina möten så att FRK HS kan fastställa dessa. Vill
ungdomsgruppen ha några beslut i ärenden måste de inkomma med förfrågan till HS. Sara tar med sig ovan
information till ungdomsgruppen. SSRK HS har fortfarande inte inkommit med ett tack till Ungdomsgruppen för
att de arrangerade Ungdoms SM 2017.
§ 66 Information - Övrigt
1. Redaktionsråd
Ordförande föredrar ärendet och föreslår till redaktionsråd; Karin Friberg.
Gudrun Brunnström och Lotta Strauss vill vara kvar i redaktionsrådet.
Mötet beslutar att Låtta Bergstrand redaktör Charmören, Monica Olofsson, Karin Friberg, Gudrun Brunnström
och Lotta Strauss ingår i redaktionsrådet.
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2. Informationskommitté
Ordförande föredrar ärendet och föreslår till Informationskommitté Låtta Bergstrand och Andreas Nordling
Mötet beslutar att informationskommitten består av Låtta Bergstrand, Monica Olofsson s.k. och Andreas
Nordling.
§ 67 Webb – Hemsida och Facebook
1. Andreas Nordling föredrar ärendet.
Föreligger en förfrågan från Andreas att ta fram ett förslag på en reviderad arbetsbeskrivning (rutiner och
publiceringspolicys) för FRK hemsida och Facebook. Mötet diskuterade även vissa ändringar på hemsidan samt
att Andreas behöver ha ett underlag från ansvarig innan publicering.
Mötet beslutar att ge Andreas i uppdrag att arbeta fram ett förslag på helhetslösning för FRK webb.
2. FRK Värmland har bett om annonsering på FRK:s Facebook sida gällande Clubshow vilket självklart görs
omgående.
§ 68 Punkter som inte får kommuniceras
Ordförande föredrar ärendet
Mötet diskuterade punkten och anser att den faller under Tystnadsplikten och borde därför tas bort från
dagordningen till framtida möten.
Mötet beslutar att det inte finns några punkter som inte får kommuniceras i dagens protokoll och att ta bort
denna punkt från framtida dagordning
§ 69 Nästa möte
Ordförande föredrar ärendet
Sekreteraren skickar ut förslag på datum i slutet av april via Doodle
§ 70 Mötet avslutas
Ordförande tackar alla för ett otroligt informativt och givande möte och avslutar mötet 23.10
Vid protokollet
_______________________________
Helena Svensson
Sekreterare

Justeras:

’

_______________________________
Monica Olofsson
Ordförande

____________________________
Annelie Karlsson Karjalainen
Justerare
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