FLATCOATED RETRIEVERLUBBEN
Huvudstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-06-17
Plats: Sjöön, Borås
§§ 148 - 187
Beslutande:
Monica Olofsson, Ordförande & Informationsansvarig
Tina Engström, Vice Ordf. & Jaktansvarig
Jessica Svensson, Kassör
Helena Svensson, Sekreterare
Karin Friberg, Avelsansvarig
Sara Leppänen, Ungdomsansvarig
Suppleanter:
Anette Kjellqvist, Utbildningsansvarig (beslutande §§ 148 – 187)
Anmält förhinder:
Annelie Karlsson Karjalainen, Exteriöransvarig
Andreas Nordling, Webbansvarig

§ 148 Mötets öppnande
Ordförande Monica Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 08.00
§ 149 Val av justerare
Mötet beslutar att Karin Friberg jämte ordföranden ska justera dagens protokoll
§ 150 Fastställande av dagordning
Mötet beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg:
§ 157 Ta bort protokoll från FRK Bergslagen
§ 159 Ordförande övrigt; Ungdoms-SM
§ 151 Föregående FRK HS protokoll
Protokollet från den 180523 hänskjuts till nästa möte då det saknar justering av en justeringsman. Protokollet
är dock utskickat till samtliga i HS för påsyn.
§ 152 Inkomna och utgående skrivelser/post
Sekreteraren föredrar ärendet.
Förelåg en förteckning över in- och utgående skrivelser/post för perioden 2018-05-20 – 2018-06-17. Mötet
informeras om att ansvariga följer upp den post som kommer i veckoposten. Sekreteraren skickar inte ut
separata mejl till ansvariga med information tillhörande dessa. Post som behöver svar per omgående och som
inte kan invänta veckoposten, mejlas direkt till ansvarig av sekreteraren.
In- och utgående post gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 153 AU beslut
Inga AU beslut att rapportera till mötet.
§ 154 Beslut per capsulam
Inga beslut per capsulam att rapportera till möte.
§ 155 Uppdragslista
Sekreteraren föredrar ärendet
Mötet informerades om att ansvariga enbart meddelar status på ärendet under mötet genom följande
alternativ: pågår, utfört, utfört i dagordning.
Genomgång av uppdragslista (2017-10-24 – 2018-06-17) för statusuppdatering av aktuella uppdrag.
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§ 156 Charmören och Apportören
Charmören är korrekturläst och klar.
§ 157 Protokoll och anteckningar från kommittéer och arbetsgrupper
Mötet beslutar att fastställa avelsrådets protokoll nr 2 180607. Sekreteraren skickar protokollet till
webbansvarige för publicering på hemsidan.
§ 158 Ordförande – Vandringspriser
Ordförande föredrar ärendet.
Från HS möte den 27 mars §48, ett ärende gällande klubbens vandringspriser vara/icke vara.
Mötet beslutar att avsluta arbetet med denna frågeställning då ärendet inte är av hög prioritet förnärvarande.
§ 159 Ordförande – Övrigt
Ordförande informerar om:
1. Representantskapsmötet SSRK. Ordförande som deltog redogjorde för representantskapsmötet. Ett underlag
är utskickat till samtliga i HS med info om vad som gicks igenom.
Mötet tackar för informationen.
2. Telefonmöte med sektionerna. Minnesanteckningar från telefonmötet har gått ut till sektioner och HS.
HS diskuterade idag en enklare lathund i föreningsteknik för sektionerna samt en protokollsmall. Sekreteraren
påminner sektionerna om årsmötesprotokollen/handlingar och ordinarie protokoll som ska skickas till HS enligt
stadgarna. De frågor som kom upp på telefonmötet tar HS med sig till kommande möten.
Mötet tackar för informationen.
3. Ordförande föredrar ärendet:
Från HS möte 26/4 §88, generella bidrag till HS arrangemang.
Mötet diskuterar syftet med bidraget och anser att bidraget alltid ska utgå, alltså inte enbart gälla för att täcka
ev. förluster, utan ska istället vara en möjlighet till intäkt när sektionen gjort ett förtjänstfullt arbete med tex
sponsring.
Mötet beslutar att bidraget ska fortgå enligt gällande rutiner. Ingen förändring ska ske i det generella bidraget
för HS arrangemang.
§ 160 Sekreterare – Övrigt
Sekreteraren informerar om Storegate och Forss webservice. Storegate används till förvaring och delning av
gemensamma dokument inom FRK HS. Det finns även en personlig mapp för varje konto där den ansvarige ska
spara all dokumentation som anses viktigt för nutida och framtida bruk samt vid en överlämning.
Forss webservice (frk-epost) används enbart för intern och extern kommunikation inom FRK. Epost-kontot,
inklusive dess historik, ska kunna överlämnas till framtida HS medlemmar så att dessa enkelt ska kunna
fortsätta arbetet i HS genom den kommunikation som har skett av tidigare ansvariga.
Mötet tackar för informationen
§ 161 Ekonomi - Översikt Plusgiro och Sparkonto
Kassören föredrar ärendet
Förelåg en separat förteckning över Plusgiro och Sparkonto per den 180615 från kassören. Ekonomin är stabil.
Mötet tackar för informationen.
§ 162 Ekonomi – inköp av raskompendie till Flatbutiken
FRK:s raskompendium 2015 börjar ta slut i Flatbutiken.
Mötet beslutar att x antal nya raskompendium köps in och ger kassören i uppdrag att ta in offerter från flera
tryckerier.
§ 163 Ekonomi – Inköp av reflexvästar till Flatbutiken
Reflexvästarna är slut i Flatbutiken.
Mötet beslutar att ge kassören i uppdrag att beställa nya västar i samråd med ansvarige för Flatbutiken.
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§ 164 Ekonomi – Övrigt
Kassören har beställt 10 st Jaktchampionattavlor
Mötet tackar för informationen
§ 165 Jakt – Valp/nybörjarträningskurs för uppfödare
Jaktansvarige har diskuterat ett förslag inom jaktkommittén om ett kursupplägg för valpar/unghundar att ge ut
till uppfödare. De skulle skapa ett kompendium med övningar som kan löpa under 4 - 5 träffar. Jaktansvarige
arbetar vidare med frågan.
Mötet tackar för informationen.
§ 166 Jakt – Prova på dag i sektionerna
Jaktansvarige informerar om ett förslag gällande prova-på-dag ute hos sektionerna som ska erbjudas nya
medlemmar. Jaktkommittén arbetar vidare med frågan om ett färdigt koncept och återkommer till framtida
möten.
Mötet tackar för informationen
§ 167 Jakt – Ett nytt SSRK prov
Jaktansvarige får i uppdrag att kontakta sektionerna för synpunkter gällande ett nytt SSRK prov. Vad vill
sektionerna ändra eller lägga till för att programmet ska bli optimalt för oss som rasklubb?
Bitr. retrieverjaktansvarig i SSRK HS vill ha in synpunkter senast den 6 augusti. Jaktansvarige i FRK HS behöver få
in svar från sektionerna senast den 21 juli.
Mötet beslutar att ge jaktansvarige i uppdrag att kontakta sektionerna gällande synpunkter om SSRK prov.
§ 168 Jakt – Övrigt jakt
Jaktansvarige har kontaktat provledaren för Flatmästerskapet som meddelar att arbetet flyter på bra enligt
plan.
Mötet tackar för informationen.
§ 169 Exteriör – förslag på skrivelse gällande BPH
Sekreteraren föredrar ärendet.
Föreligger en skrivelse från exteriöransvarige gällande BPH resultat på Rasdata.
Mötet beslutar att återremittera ärendet till sekreteraren som gör de ändringar som behövs gällande tillägget
om FB-R samt informerar exteriöransvarig om tillägget.
§ 170 Exteriör – SSRK Remiss gemensamma krav för exteriördomare
Sekreteraren föredrar ärendet.
Föreligger att förslag på remissvar från exteriöransvarige. För notering har FRK HS inte mottagit något
remissvar från sektionerna.
Mötet beslutar att svara på remissen enligt exteriöransvariges förslag till remissvar då mötet inte har något att
invända mot remissförslaget.
§ 171 Exteriör – SRD utvärderingar
Sekreteraren föredrar ärendet.
Föreligger en påminnelse från SKK Avel och Hälsa gällande en sammanställning och utvärdering av SRD
rapporter för 2017.
Mötet beslutar att ge exteriöransvarige i uppdrag att snarast sammanställa och utvärdera våra SRD rapporter
för 2017.
§ 172 Exteriör- Övrigt
Inget övrigt att rapportera.
§ 173 Ungdom – övrigt
Inget övrigt att rapportera
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§ 174 Webb - Övrigt
Mötet diskuterar en gemensam kalender för sektioner och HS på frk.nu
Mötet beslutar att ge webbansvarige i uppdrag att skapa en gemensam kalender för sektionerna och HS på
frk.nu.
Mötet påminner också om mejladress på Forss till revisorerna. Sekreteraren får i uppdrag att meddela
webbansvarige.
§ 175 Utbildning – Förslag på arbetsgrupp för FB-R
Utbildningsansvarige informerar om att en arbetsgrupp för FB-R har bildats bestående av Tina Engström, Karin
Friberg, Therese Olander och Anette Kjellqvist, med Tina som sammankallande i form av HS FB-R ansvarige.
Gruppen ska arbeta vidare med att driva FB-R utbildningen framåt. Gällande den inventering som har gått ut till
sektionerna har utbildningsansvarige fått två svar från sektionerna.
Mötet tackar för informationen.
§ 176 Utbildning – Flattlägret – redogörelse från FRK Västra
Utbildningsansvarige informerar om den redogörelse från Flattlägret som har inkommit från FRK Västra.
Mötet tackar för informationen
Mötet beslutar att ge utbildningsansvarige i uppdrag att skapa en digital pärm med rutiner och mallar samt
standardiserade formulär för utvärdering.
§ 177 Utbildning – Övrigt
Inget övrigt att rapportera.
§ 178 Avel – Information avelsrådet
Avelsansvarige informerar om avelsrådets protokoll och dess innehåll, som har gått ut till samtliga i HS.
Mötet tackar för informationen
§ 179 Avel – obduktion före 3 års ålder
Då försäkringsbolagen tog bort krav på obduktion för RD-misstänkta hundar, för att få ut
livförsäkring, minskade också fallen markant. Vi vet dock om flertalet icke obducerade misstänkta fall
som kunde gagnat rasens forskningsprojekt som pågår. Vi kommer längre ifrån en lösning med tex ett
gentest ju färre fall som obduceras. Avelsansvarige önskar driva frågan mot försäkringsbolagen om krav på
obduktion vid misstänkt RD, för individer upp till 3 år.
Mötet beslutar att avelsansvarig får i uppdrag att kontakta försäkringsbolagen för en dialog om krav på
obduktion för misstänkta RD-fall hos individer upp till 3 års ålder.
§ 180 Avel – Arbets-/uppfödargrupper i sektionerna
Avelsansvarige drar tillbaka ärendet. Se § 183
§ 181 Avel – SKK och Agrias forskningsfond
Avelsansvarige har efterlyst forskningspengarna som klubben beviljats med enligt SKK/AK-protokoll nr 4-2017,
och hittat dem.
Klubben kan rekvirera ut de 71 000 SEK från SKKs utvecklingsfond via Martin Larsson. Dessa pengar är avsatta
för ”2012-projektet” och skall användas under 2018-2019 och en ekonomisk redovisning ska ske senast den
sista december 2019, till SKKs avelskommitté.
Utöver de 71 000 SEK finns även 43 000 SEK som FRK delar på tillsammans med Berner Sennerklubben och
Boxerklubben, till det RD-projekt som pågår på SLU. Pengarna rekvireras direkt till SLU.
Mötet beslutar att ge kassören i uppdrag att rekvirera 71 000 SEK från SKKs utvecklingsfond och att
avelsansvarige skickar information till kassören med kontaktuppgifter.
§ 182 Avel – Blodprov FM samt infomaterial om våra forskningsprojekt
Avelsansvarige informerar om status gällande blodprovstagning under FM samt det informationsmaterial som
ska tas fram för att kunna delas ut på plats samt senare finnas tillgängligt på frk.nu, till ägare av FCR.
Mötet tackar för informationen.
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§ 183 Avel – Övrigt
Avelsansvarige bildar en arbetsgrupp för att driva frågan vidare gällande samarbete uppfödare/klubb och
lokala avels-/uppfödarträffar. Gruppen ska arbeta med förslag och idéer som kan generera ett program för
lokala träffar samt ett uppfödarpaket. I dagsläget har Helena Sandström, Kennel Ewokes i Piteå meddelat att
hon kan ingå i gruppen. Fler finns påtalade.
Mötet tackar för informationen.
§ 184 Information – Deltagare arbetsgrupp montermaterial
Ordföranden informerar om att Therese Olander är tillfrågad att ingå i gruppen.
Mötet tackar för informationen.
§ 185 Information – Övrigt
Ordföranden informerar om Ungdoms SM. SSRK HS Avel och ungdomsansvarige Eva von Celsing har kontaktat
ordföranden per telefon och ville få det bekräftat från FRK att Ungdoms SM är ett SSRK HS arrangemang, vilket
ordföranden bekräftade.
Mötet beslutar att ge ungdomsansvarige i uppdrag att kontakta ungdomsgruppen och förtydliga detta.
§ 186 Nästa möte
Sekreteraren skickar ut förslag på datum i slutet av augusti.
§ 187 Mötet avslutas
Ordförande tackar för ett bra möte och förklarar mötet avslutat 12.20.

Vid protokollet
_______________________________
Helena Svensson
Sekreterare

Justeras:

’

_______________________________
Monica Olofsson
Ordförande

____________________________
Karin Friberg
Justerare

5

