FLATCOATED RETRIEVERLUBBEN
Huvudstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-08-28
Plats: Telefonmöte
§§ 188 - 219
Beslutande:
Monica Olofsson, Ordförande & Informationsansvarig
Tina Engström, Vice Ordf. & Jaktansvarig
Helena Svensson, Sekreterare
Karin Friberg, Avelsansvarig
Sara Leppänen, Ungdomsansvarig
Anette Kjellqvist, Utbildningsansvarig
Andreas Nordling, Webbansvarig
Särskilt inbjuden: Marita Stigelius, Avelsrådet/Hälsostudier § 219
Anmäld frånvaro: Jessica Svensson, Kassör
Ej närvarande: Annelie Karlsson Karjalainen, Exteriöransvarig

§ 188 Mötets öppnande
Ordförande Monica Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 19.09
§ 189 Val av justerare
Mötet beslutar att Sara Leppänen jämte ordföranden ska justera dagens protokoll
§ 190 Fastställande av dagordning
Mötet beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg:
§ 201 c) Föreningsteknik
§ 217 c) omtryck värvningsbrev, d) arbetsgrupp medlemsvärvning
§ 191 Föregående FRK HS protokoll
Sekreteraren föredrog huvudstyrelsens protokoll från styrelsemöte 180523 och 180617.
Mötet beslutar att med godkännande lägga protokollen till handlingarna.
§ 192 In- och utgående skrivelser/post
Sekreteraren föredrar ärendet.
Förelåg en förteckning över in- och utgående skrivelser/post för perioden 2018-06-17 – 2018-08-26.
In- och utgående post gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 193 AU beslut
Inga AU beslut att rapportera till mötet.
§ 194 Beslut per capsulam
Beslut per capsulam taget 180809 att ordföranden får i uppdrag att skapa en facebookgrupp i syfte att öka
kommunikation mellan FRK HS och sektionerna samt mellan sektionerna.
Medlemmar i gruppen; samtliga ordföranden i sektionerna samt HS ordförande och sekreterare.
Beslut per capsulam taget 180810 att ordförande får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp, vars syfte är att ta
fram ett förslag till strategi för hur HS och sektionerna ska arbeta för att öka antalet medlemmar till FRK.
Beslut per capsulam taget 180714 att statuterna för Inkwells VP Pluntan ändras till att delas ut till näst bästa
hund i unghundsklass och att statuterna för The Crow Know-How ändras till att delas ut till vinnaren i
öppenklass.
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§ 195 Uppdragslista
Sekreteraren föredrar ärendet.
Genomgång av uppdragslista (2018-03-27 – 2018-06-17) för statusuppdatering av aktuella uppdrag.
Riktlinjer för blivande exteriördomare läggs åter till i uppdragslistan för vidare hantering av exteriöransvarige.
Pga. påminnelser från SKK och SSRK föreslår ordförande att SRD-ärendet (Särskilda Rasspecifika
Domaranvisningar) flyttas till avelsansvarig.
Mötet beslutar att flytta ärendet gällande SRD till avelsansvarig.
§ 196 Charmören och Apportören
Till Charmören har information från avelsrådet skickats in. Mötet diskuterar vikten av att ansvariga inom HS ser
till att relevant information skickas till Charmören i tid. Inget är inskickat till Apportören för kommande
nummer.
§ 197 Protokoll och anteckningar från kommittéer och arbetsgrupper
Mötet beslutar att fastställa jaktkommitténs protokoll per den 180716. Sekreteraren skickar protokollet till
webbansvarige för publicering på hemsidan.
§ 198 Ordförande – FM arbetsgrupp
Flatmästerskapet är ett unikt och väldigt viktigt evenemang för FRK, både som tävling och socialt evenemang.
På det sätt FM har utvecklats genom åren med ett stort antal startande hundar, kräver det mycket av sin
arrangör. Därför behövs det en permanent referens/arbetsgrupp med uppgift att vara stöd och vägledning för
arrangerande sektion.
Mötet beslutar att ge ordförande i uppdrag att bilda en arbetsgrupp för FM, underställd HS/ jaktansvarig, med
jaktansvarig som sammankallande, med uppgift att vara rådgivande och vägledande genom såväl samtal och
dokumentation till arrangerande sektion och HS. Gruppmedlemmarna väljs efter kunskaper och erfarenhet och
bildar tillsammans en stark enhet för att sköta gruppens uppdrag. Referensgruppen/Arbetsgruppen har inte
beslutanderätt.
§ 199 Ordförande – Mejl från medlem
Det har till ordförande, sekreterare samt utbildningsansvarig inkommit flertalet mejl sedan HS möte 17/6
från en medlem där olika sakfrågor ifrågasätts. Inkommande datum: 8/7, 9/7, 22/7, 2x28/7 och 30/7.
Mötet beslutar att ge ordförande i uppdrag att svara medlem samt tillfråga SSRK HS om hanteringen av dessa
och liknade skrivelser i framtiden.
§ 200 Ordförande – Övrigt
Ordföranden informerar om nedan punkter.
a) Uppdatera i VP pärm om nya statuter
Mötet beslutar att ordförande får i uppdrag att informera VP ägarna till Inkwells VP-pluntan och The Crow
Know-How om de nya statuterna samt att uppdatera texten i medföljande VP pärmar.
b) Ordförande informerar om samtal med domare som dömt på FM
Mötet tackar för informationen.
c) Rasdata
Ordförande informerar om samtal med Jörgen Norrblom och Carola Eriksson. Egenskapspoängen skrivs inte
längre in i jaktprovsprotokollen och kommer därför inte att läsas in i Rasdata framöver. Däremot kommer den
sammanfattande kritiken skrivas in året ut.
Mötet tackar för informationen.
§ 201 Sekreterare – Övrigt
a) FRK HS Styrelsemöte 10–11 november på Scandic Elmia i Jönköping.
Sekreteraren informerar om FRK HS styrelsemöte den 10 - 11 november på Scandic Elmia i Jönköping. Fokus
under mötet är budget och fullmäktige 2019.
Mötet diskuterar offerten och beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att undersöka reducering av innehåll och
därmed kostnad.
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b) Protokoll från sektioner
Sekreteraren har haft kontakt med samtliga sektioner under sommaren för att be dem skicka
kontaktinformation till styrelsen samt deras protokoll för året. Med undantag för någon sektion så har denna
information kommit sekreteraren tillhanda.
Mötet beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att förmedla FRK HS mall för beslutsunderlag och protokollsmall
till sektionerna, för de som önskar ta del av detta.
c) SKK distansutbildning i Föreningsteknik
SKK har skickat ut en inbjudan till distansutbildning inom Föreningsteknik som börjar i slutet av september.
Sekreteraren meddelar att hon önskar att deltaga på kursen.
Mötet beslutar att sekreteraren får deltaga på kursen för en kostnad av 950 SEK.
§ 202 Ekonomi - Övrigt
Ingen rapport från kassör. Enligt information från kassören kommer rapporter HS tillhanda under vecka 36.
Mötet diskuterat de 43 000 kr från forskningsfonden.
Mötet beslutar att ge avelsansvarige i uppdrag att kontakta SLU med uppgifter om hur de ska rekvirera de
avsatta 43.000 SEK från forskningsfonden för RD projektet samt skicka kopia till FRK HS.
§ 203 Jakt – WT program från Hans Westblad
Jaktansvarige informerar om WT programmet som Hans Westblad erbjuder FRK och dess sektioner att använda
helt gratis. Ett väldigt bra program som bland annat underlättar resultatrapportering på WT:n.
Mötet beslutar att ordförande får i uppdrag att informera sektionerna om programmet i FB-gruppen för
sektioner och HS.
§ 204 Jakt – Övrigt
a) Jaktansvarige informerar om status för Nordic Championship Flatcoated Retriever (NCFCR) och
Rasmästerskapet. NCFCR har nu en egen hemsida där samlad information om tävlingen finns. Anmälningar har
börjat komma in och sista anmälningsdag är den 23 september.
Mötet tackar för informationen.
b) Jaktansvarige har skapat en FB-grupp för jaktkommittén.
Mötet ger jaktansvarige uppdraget att lägga till FRK HS webbansvarige i denna grupp.
§ 205 Exteriör – Övrigt
Ingen rapport.
Mötet diskuterar ansökningstider för Clubshow 2021 och beslutar att ge avelsansvarig i uppdrag att kontakta
exteriöransvarig i SSRK i ärendet.
§ 206 Ungdom - Övrigt
a) SSRK:s Ungdoms-SM den 25 augusti.
Det var många flatcoats som deltog på SSRK:s Ungdoms-SM. Vinnare blev Therese Hansson med Il Sano’s
Camaro.
Mötet beslutar att ungdomsansvarig kontaktar vinnaren för ett reportage i Charmören.
b) Ungdomsansvarige, ordföranden och sekreterare planerar ett telefonmöte med ungdomsgruppen för status
på ungdomsgruppens arbete i klubben.
Mötet tackar för informationen.
§ 207 Webb – kalenderfunktion
Webbansvarige informerar om kalenderfunktionen på hemsidan och hur den kan fungera.
Mötet beslutar att ge webbansvarige i uppdrag att göra kalenderfunktionen klar för att börja användas.
§ 208 Webb - Övrigt
Hemsidan för Nordic Championship och Rasmästerskapet är klar. Arbetsgruppen för NCFCR har tagit fram en
fin logga som vi tackar för!
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Mötet beslutar att ge jaktansvarige i uppdrag att ta fram korrekt namn på FCR klubbarna för våra grannländer
Norge, Danmark och Finland och meddela webbansvarige detta.
Webbansvarige arbetar vidare med en helhetslösning för webben. Det finns önskemål om att på sikt byta ut vår
befintliga plattform. Ordföranden informerar om att vi fortsätter med hemsida 24 ytterligare 1 år.
Mötet beslutar
att webbansvarig inkommer med ett förslag på hur vi bäst visar nyheter på sidan.
att webbansvarig kontakta Hemsida 24 gällande backup på nuvarande site.
att webbansvarig gör en sammanställning över de Facebook-grupper som FRK har.
§ 209 Utbildning – publicering av Flattlägrets dokument på frk.nu
Mötet diskuterar tolkning av § 74 från FRK HS protokoll den 170604 gällande Flattlägret
”Mötet är eniga om att "Flattlägret" bör inte arrangeras av huvudstyrelsen” samt Flattlägret i stort.
Mötet beslutar att Flattlägret är ett HS evenemang som arrangeras av de sektioner som åtagit sig uppgiften.
Det finns inget krav från HS att alla sektioner ska arrangera Flattlägret. Kriterier för kvalitetssäkring ska
uppfyllas och från HS utgår ett fastställt bidrag till arrangerande sektion.
Mötet beslutar att ge utbildningsansvarig i uppdrag att sammanställa dokumentationen för Flattlägret samt att
publicera syfte, mål och arbetsbeskrivning på frk.nu när dessa är färdiga.
§ 210 Utbildning – Digital pärm
Utbildningsansvarige arbetar med att färdigställa dokumentationen kring Flattlägret i en digital pärm som kan
distribueras till arrangerande sektion.
Mötet beslutar att utbildningsansvarig kontaktar sektionerna om arrangörskapet 2020 och 2021 när den
digitala pärmen för Flattlägret är klar.
§ 211 Utbildning – övrigt
Gunilla Lefwerth har skickat en inbjudan till A-prov/Mock-Trial kurs den 22 - 23/9 för Lasse Johnsson i Uppsalatrakten. Annonsen är publicerad på frk.nu samt utskickad till sektionerna av sekreteraren.
Mötet tackar för informationen
§ 212 Avel – kurs i lathunden
Lathunden är ett viktigt instrument för klubben då det gäller att ta fram statistik och avelsbas mm. Victoria
Ekenberg i avelsrådet är den som i dagsläget sköter funktionen. Victoria har hittills på egen hand försökt att
lära sig programmet, som är svårnavigerat, och behöver därför en utbildning för att kunna utnyttja alla
funktioner i programmet.
Mötet beslutar att styrelsen godkänner den rese-och logikostnad det skulle innebära för Victoria Ekenberg att
delta i utbildningen som SBK anordnar i höst i programmet Lathunden.
§ 213 Avel – arbetsgrupp uppfödarträff och uppfödarpaket
Avelsansvarige informerar om att arbetsgruppen för uppfödarträff och uppfödarpaket är nu fullständig. Inger
Karlsson, Anette Dyrén samt Helena Sandström har tackat ja till uppdraget och ett första möte kommer att
hållas inom kort.
Mötet tackar för informationen.
§ 214 Avel – info från blodprovstagning och forskningsprojekt FM
Inbjuden till mötet är Marita Stigelius, som ansvarar för långtidsstudien tillsammans med Katarina Morsk.
Marita informerade om bakgrunden till studien samt vad status är idag. En samlad information kring
samarbetsprojekten finns att läsa på frk.nu. Det är ett unikt projekt som pågår med hundar födda 2012.
Av ca 800 hundar födda 2012 är halva årskullen önskvärt att ha med i projektet, vilket i dagsläget innebär ca 60
hundar till och då krävs det att vi kraftsamlar och hjälps åt.
Mötet tackar Marita för att hon kunde deltaga på mötet och beslutar att samtidigt ge Marita i uppdrag att
återkomma med en handlingsplan för hur vi får in resterande hundar i långtidsstudien. Marita ska även
återkomma till HS med eventuella frågor kring den budget som är satt för projektet.
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§ 215 Avel – avelsrådsprotokoll
Protokollet från mötet den 16/8 är under justering.
§ 216 Avel – Övrigt
Avelsansvarig informerar om att hon kontaktar FRK Skåne Blekinge angående blodprovstagning/infotält under
FM 2019.
§ 216 Information – deltagare arbetsgrupp montermaterial
Ordföranden informerar om att arbetsgruppen för montermaterial är fullständig. Therese Olander,
Christina Drottsgård, Karin Friberg har tackat ja till uppdraget och ett första möte kommer att hållas inom kort.
Mötet tackar för informationen.
§ 217 Information - Övrigt
a) Vad ska publiceras på FRK:s facebooksida och hemsida?
Ordföranden föredrar ärendet gällande vad som ska publiceras på FRK:s hemsida och facebooksida.
Mötet beslutar att HS evenemang, gratulationer enligt policy och info från HS ska publiceras på frk.nu.
Mötet ger informationskommittén i uppdrag att se över FRK:s policydokument för att klargöra vilka
gratulationer som ska publiceras.
b) Nytryck av mässfoldern
Ordföranden informerar om att mässfoldern ”Flatcoated Retrievern - en vän i vått och torrt” finns nu i
flatbutiken att beställa. Ett antal exemplar har Låtta Bergstrand.
Mötet tackar för informationen.
c) Omtryck av värvningsbrevet tillsammans med Agria.
Ordföranden informerar om att värvningsbrevet, som går ut till nyblivna flatcoat-ägare men icke medlemmar,
ligger nu hos Agria för godkännande. Trycket bekostas av Agria som huvudsponsor.
Mötet tackar för informationen.
d) Värvningsgrupp
Ordföranden informerar om att det har skapats en arbetsgrupp för medlemsvärvning, vars syfte är att ta fram
ett förslag till strategi för hur HS och sektionerna ska arbeta för att få fler medlemmar till FRK (enligt beslut per
capsulam 180810).
Helena Svensson, Camilla Bäck, Carina Svensson och Jan Eklind har tackat ja till uppdraget och ett första möte
kommer att hållas inom kort.
Mötet tackar för informationen.
§ 218 Övrigt – nästa möte
Nästa möte planeras om 3 veckor. Sekreteraren lägger ut förslag på datum via FB-gruppen.
§ 219 Mötet avslutas
Monica tackar alla för ett bra möte och förklarar mötet avslutat 22.57

Vid protokollet
_______________________________
Helena Svensson
Sekreterare
Justeras:
_______________________________
Monica Olofsson
Ordförande

____________________________
Sara Leppänen
Justerare
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