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Förslag till dagordning
Flatcoated retrieverklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2019-03-17
1. Fullmäktigemötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
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 dagordning
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 av ansvarsfrihet för styrelsen
13. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till
a) Verksamhetsplan och budget för kommande år
b) Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer
c) Medlemsavgifter
14. Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter till klubbstyrelsen samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
15. Val av revisorer och två revisorssuppleanter
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 fullmäktige.
a. Motioner
b. Propositioner
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande
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Verksamhetsberättelse för Flatcoated retrieverklubben
2018-01-01 – 2018-12-31
Ordinarie ledamöter i HS som valdes 2018-03-18

Innehar mandat till

Ordförande/Informationsansvarig

Monica Olofsson

2019

Vice ordförande/Jaktansvarig

Tina Engström

2019

Sekreterare (kassör fr o m 181009)

Helena Svensson

2020

Avelsansvarig

Karin Friberg

2020

Ungdomsansvarig

Sara Leppänen

2020

Kassör t o m 180930

Jessica Svensson

2019

Exteriöransvarig t o m 181002

Annelie Karlsson Karjalainen

2019

Suppleanter
1. Webbansvarig Andreas Nordling

2019

2. Utbildningsansvarig Anette Kjellqvist

2019

Adjungerande till huvudstyrelsen

Avelsråd

Exteriöransvarig Geir-Ove Andersen fr o m 180919

Karin Friberg sk., Gunilla Lefwerth

Ekonomiansvarig Viktoria Collén fr o m 181009

Viktoria Eriksson, Victoria Ekenberg

AU (arbetsutskott)

Adjungerade långtidsstudier

Monica Olofsson, Helena Svensson,

Katarina Morsk och Marita Stigelius

Jessica Svensson t o m 180930,
Tina Engström fr o m 181009

Adjungerad hälsoenkäter
Marianne Johansson

Firmatecknare
Monica Olofsson, Jessica Svensson t o m 180930,

Adjungerad ögonfrågor

Helena Svensson fr o m 181009

Lena Hägglund

Flatcoated retrieverklubbens organisationsnummer

Arbetsgrupp RAS

och säte

Karin Friberg sk., Maria Köhlström,

Klubbens organisationsnummer är 802402–4617

Andreas Fälth och Brita Rydbäck

och klubben har sitt säte i Falkenberg.
Arbetsgrupp uppfödarträffar och
Revisorer

samarbete klubb/uppfödare

Marie Hansson och Eva Sander

Karin Friberg sk., Helena Sandström,
Inger Karlsson och Anette Dyrén

Revisorssuppleanter
Carina Lundeklev och Eva Wiegert
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Valberedning
Ann-Sofie Höijenstam sk., Lena Hägglund, Jessica Hagman

Jaktkommitté
Tina Engström sk., Linda Vågberg,

Ansvarig utgivare: Charmören och frk.nu

Anna-Lena Wendt och Kurt Idulv

Monica Olofsson
Referensgrupp Flatmästerskap
Ansvarig utgivare: flatmasterskapet.se samt
flatclubshow.se

Tina Engström sk.
Hans Olofsson och Sune Nilsson

Monica Olofsson
Arbetsgrupp FB-R
Webmaster flatmasterskapet.se samt

Tina Engström sk., Anette Kjellqvist,
Karin Friberg och Therese Olander

flatclubshow.se:
Årets arrangerande sektion

Ungdomsgruppen
Sara Leppänen sk.

Ansvarig FRK:s Facebook-sida

Andrea Stenlund, Tilde Udin

Monica Olofsson

Esther Morberg fr o m 180523
Victoria Ekenberg t o m 181231

Redaktörer Facebook

Vendela Sandell 180226–180911

Monica Olofsson, Andreas Nordling, Låtta Bergstrand
Mottagare av jaktprovskritiker
Webbmaster frk.nu
Andreas Nordling

Redaktör Charmören
Låtta Bergstrand
Redaktionsråd Charmören
Låtta Bergstrand, Gudrun Brunnström, Lotta Strauss

Carola Eriksson
Mottagare av MH protokoll
Annelie Karlsson Karjalainen t o m 181217
Anette Kjellqvist fr o m 181217
Mottagare av utställningskritiker
Annelie Karlsson Karjalainen t o m 181217
Geir-Ove Andersen fr o m 181217

och Karin Friberg
Arbetsgrupp medlemsvärvning
Informationskommitté

Monica Olofsson, Helena Svensson,

Monica Olofsson sk., Låtta Bergstrand, Andreas Nordling

Jan Eklind, Camilla Bäck (Östra) och
Carina Svensson (Skåne/Blekinge)

Arbetsgrupp montermaterial
Monica Olofsson, Lotta Strauss, Therese Olander,
Christina Drottsgård
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Möten
Föregående styrelse hade fram till fullmäktige i mars 2018 två protokollförda möten. Den styrelse som
valdes av 2018 års fullmäktige har haft 11 protokollförda möten under perioden mars-december, varav ett
konstituerande sammanträde. Av dessa 11 möten var 3 fysiska möten och 8 telefonmöten.

Arbetsutskottet (AU)
Fr o m 180318 har Arbetsutskottet haft två möten.

Avelsrådet
Fr o m 180318 har Avelsrådet har haft fem protokollförda möten.

Jaktkommittén
Fr o m 180318 har Jaktkommittén har haft två protokollförda möten.
HS och sektioner
Dagen innan fullmäktige genomfördes sektionsträffen och efter fullmäktige har HS och sektionerna haft
två telefonmöten. På FB har det skapats en grupp för HS ordförande, sekreterare samt för alla sektioners
ordförande vars syfte är att ha en rakare, snabbare och enklare kommunikation både mellan sektioner och
mellan sektioner och HS.
Samarbetspartners
Monica Olofsson har haft telefon- och mailkontakter med Agria och Royal Canin angående pågående och
kommande avtal. Vi har även fortsatt vårt samarbete med Studiefrämjandet.
SSRKs funktionärsträff 14-15 april 2018
Karin Friberg deltog i seminariet för avelsfrågor under funktionärsträffen i Upplands Väsby.

SSRKs Representantskapsmöte 2-3 juni 2018
Monica Olofsson deltog på representantskapsmötet i Upplands Väsby.

Motioner och Propositioner
En motion och en proposition behandlades av FRK fullmäktige 180318.
Motion gällande att eventuellt införa DNA - tester som avelsplaneringsverktyg-avslogs
Proposition gällande turordning för sektionerna att arrangera Flatmästerskapet-avslogs

Remisser och skrivelser till SSRK och SKK
FRK HS har under mars-december lämnat remissvar gällande; ansökningar till utbildning för
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viltspårsdomare, gemensamma kriterier för exteriördomare, utökat register för exteriördomare samt
remissvar (första remissrunda) gällande revidering av jaktprovsregler 2022.
Efter kommunikation med Jörgen Norrblom har skrivelser gått iväg till SKK om att få med BPH och FB-R
med de hunddatafiler som utgör Rasdata. Det är även inskickat en skrivelser till SSRK gällande
viltmomentet i FB-R.

Valphänvisning/omplacering och uppfödarlänkar
Under året har 49 valpkullar förmedlats, 4 omplaceringsannonser (2017 25 st) och antalet uppfödarlänkar
101 st (2017 103 st.)

Avelsverksamhet
Beträffande klubbens avelsarbete hänvisas till avelsrådet egen verksamhetsberättelsen, som redovisas
separat vid fullmäktigemötet.

Ekonomi
Beträffande klubbens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkning som redovisas separat vid
fullmäktigemötet.

Medlemmar
Klubben hade 1907 medlemmar per den 31 december 2018. En minskning med 77 medlemmar sedan
tidigare år. Av medlemmarna är 1605 fullbetalande, 140 familjemedlemmar, 93 valpköparmedlemskap,
59 medlemmar bor utomlands, 2 utländska familjemedlemskap och 8 hedersmedlemmar.

Sektioner
Klubbens elva sektioner har under året bedrivit lokal verksamhet för Flatcoated retrieverklubbens
medlemmar.
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Information
Från och med maj har klubben kontaktat 245 nya Flatcoated retrieverägare (ej medlemmar) i syfte att
värva nya medlemmar. Kontakten har bestått av ett brevutskick av ett reviderat nytryck av
värvningsfoldern, som har tagits fram genom ett samarbete mellan klubben och Agria. Klubben har också
varit bidragande till att SKK har sett över sina rutiner och att informationen från SKK nu enbart omfattar
icke medlemmar, vilket inte var fallet tidigare. Ansvarig för utskicken har varit Sara Leppänen.
Nytt montermaterial, vepor, för montrarna i Göteborg och Stockholm är inköpta. Nytryck har skett av den
informationsfolder som används som mässmateral “Flatcoated retriever en vän i vått och torrt” och finns
nu för beställning i Flatbutiken.
Mässor
Klubben var genom FRK Västra representerad med en rasmonter vid MyDog i Göteborg 4–7 januari 2018.
Klubben var även representerad under Stockholms Hundmässa 8–9 december 2018 där rasmontern
bemannades av medlemmar från FRK Östra. Medlemmar med hund har även föredömligt deltagit i
rasparaderna.
Sponsring
Under året har klubben sponsrat 6 ekipage fördelat på två lag under NCFCR.
Flatbutiken
Även 2018 har Ursula Thienemann varit ansvarig för Flatbutiken.
Avtal Rasdata
Under december tecknades ett nytt avtal med SSRK gällande Rasdata 2019. Under hösten har även
Rasdata kompletterats med resultat från BPH.
Charmören
Medlemstidningen Charmören har utkommit med fyra nummer. Tidningen har även 2018 tryckts av
Pipeline Nordic AB. Redaktör Låtta Bergstrand och i redaktionsrådet har förutom redaktören varit
Gudrun Brunnström, Lotta Strauss samt Karin Friberg.
Patent och Registreringsverket har efter klubbens ansökan i december utfärdat ett förnyelsebevis för
periodisk skrift Charmören. Förnyelsebeviset är tioårigt och gäller t o m 2028-12-31.

Samarbetsavtal
Nya avtal har tecknats med Agria, treårigt, samt med Royal Canin, tvåårigt, att börja att gälla
from 2019-01-01.

8

Hemsida/Facebook/IT
Webbplatsen frk.nu
Andreas Nordling har administrerat frk.nu, den officiella webbplatsen för Flatcoated retrieverklubben.
Valpannonseringen har uppdaterats av Karin Friberg. Samtliga arkiv över resultat och utmärkelser har
uppdaterats och kompletterats under året. Dessutom har en egen del för NCFCR byggts upp då Sverige
var arrangör 2018. Alla formulär har omarbetats för att lättare kunna administrera inkomna svar. Klubbens
protokoll har justerats och publicerats i god ordning och så skyndsamt som varit möjligt. Glädjande är att
antalet besök på frk.nu ökat marginellt jämfört med tidigare år. Det betyder att fler enheter/personer
besökt sidan jämfört med tidigare. En positiv trend!

Det finns fortfarande en stor förbättringspotential i att slå ihop sidor och förbättra struktur och hittbarhet
på sajten. Vissa insatser har redan gjorts men mycket återstår i att ta hand om innehållet på sajten över
tid och inte bara lägga till mer och mer.

Facebook
Facebook-sidan har sedan 19 mars uppdaterats av Andreas Nordling, Låtta Bergstrand och Monica
Olofsson. Antalet följare ökar stadigt sedan 2017 och 2018 är inget undantag. Cirka 300 nya följare har
tillkommit under 2018.Samma trend jämfört med tidigare år. Samtidigt tappar vi inte många följare.
Glädjande även här!
En ny Facebook-sida för flattlägret skapades i syfte att etablera kontinuitet i de arrangemang som vandrar
mellan sektioner och arrangörer, så att vi kan återanvända material och göra det enkelt för arrangörer. En
FB- grupp för samtliga sektioners ordförande har skapats under året. Ett inlägg som skapat oväntat stort
engagemang var "dödsfallsrapporten". Inlägget delades, engagerade och skapade värme och gemenskap
samtidigt som det bidrog till den viktiga forskningen om vår ras. Rörande!
För framtiden kan det finnas en poäng att särskilja de olika kanalerna åt mer så att de inte har samma
innehåll. Facebook har sina fördelar och den mer traditionella webbplatsen har sina.
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Allmänt
Samtliga ansvarsområden inom styrelsen har nu mailkonton inom klubben och inte egna personliga. Det
innebär att framtida spårbarhet och överlämning har säkrats. In och utgående mail lagras nu på en känd
gemensam plats som klubben har kontroll över. Mer fokus på roll än person.
Under våren togs beslut om att klubbens samlade dokument och handlingar, inklusive styrelsens-och
samtliga ansvarsområdens dokumentation ska samlas på en gemensam plats via en svensk molntjänst
Storegate. Klubbens handlingar och dokument är, och ska inte vara personliga, utan ska förvaras och
delas på en säker plats där styrelsen- och ansvariga knutna till huvudstyrelsen, enkelt kan ta del av
klubbens dokument. Med Storegate blir det också enklare att uppfylla kraven vad det gäller
Dataskyddsförordningen (GDPR) och personuppgiftslagen.
Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer krav på strukturerad personuppgiftsbehandling och gemensamma
rutiner för både HS såväl som sektionerna. Grundläggande rutiner har tagits fram vad det gäller hantering
av medlemslistor från SKK samt mer långsiktig förvaring av HS handlingar och inkommande post. Under
2019 behöver rutiner och inventeringar samordnas över hela FRK så att alla vet vilka rutiner som ska
gälla.

Medlemskap
Under året har klubben varit medlem i Dansk Kennelklubb och i mars skapades ett medlemskap i
engelska Flatcoatdata.

Ungdomsgruppen
Ungdomsgruppen har under året bestått av Sara Leppänen sk, Andrea Stenlund, Tilde Udin, Victoria
Ekenberg, Esther Morberg och Vendela Sandell. Under året har vi välkomnat Vendela Sandell och Esther
Morberg samt tackat av Vendela och Victoria Ekenberg som valt att gå ur ungdomsgruppen.

Under året har vi haft 4 protokollförda möten plus kontakt via mail och Facebook. Utöver detta har vi även
haft ett antal möten tillsammans med SSRK angående USM. Även detta år fick vi äran att arrangera SSRK
Ungdoms SM tillsammans med SSRK, 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 i det varma vädret. Extra roligt att det
var två spaniels var med på startlistan. Utöver de två startande med spaniel var det 13 Flatcoated
retrievers, 9 labradorer, 1 golden och 2 tollare som deltog.
Efter en spännande final kunde 2018 års ungdomsmästare koras. Vinnare retriever blev Therese Hansson
med Il Sano’s Camaro "Camaro" och vinnande spaniel blev Amanda Kristiansson med Flushpoint What An
Illusion "Crazy".
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FB-R
En arbetsgrupp för FB-R har bildats med jaktansvarig Tina Engström som sammankallande, Terese
Olander, avelsansvarig Karin Friberg samt utbildningsansvarig Anette Kjellqvist. Gruppen har haft tre
telefonmöten samt kontakt via Facebook-grupp. Vårt arbete har inriktat sig på hur vi på bästa sätt kan nå
ut till alla uppfödare och få upp intresset för att FB-R beskriva sin uppfödning. Här ser vi sektionerna som
en viktig länk till att kunna erbjuda uppfödarna denna service inom sin sektion. Målet är därför att varje
sektion skall ha ett eget FB-R team. Gunilla Lefwerth har här varit behjälplig att ta fram information för
vårt arbete. Under året har 93 hundar beskrivits och statistik har publicerats i Charmören. Klubben har
under året sett till att FB-R resultat ska visas på Rasdata och det har även skickats en skrivelser till SSRK
gällande viltmomentet i FB-R.

Exteriör
ClubShow anordnades i år av Värmlands sektionen på den vackra platsen Mariebergsskogen utanför
Karlstad. Denna gång var vädrets makter med oss, sola lös i Karlstad! En till som lyste denna dag var vår
ordförande Monica Olofsson som öppnade årets ClubShow.
Domare för dagen var Per Iversen, hanar och Hannele Jokisilta, tikar. Det var 112 hundar anmälda.
BIS - CH Caci’s Born-To-Win, Ägare Lina Jernberg

BIM - CH Inspirations Simply The Best,

2 bh CH Castlerock Simply Magic, Ägare Anette Dyrén

Ägare Lars Nilsson

3 bh CH Caci’s We Are The Heroes, Ägare Mikael Persson

2 bt CH Caci’s I’M Just Smashing, Ägare Mikael Persson

4 bh CH Almanza Burberry Goodiebag, Ägare Ragnhild Ulin

3 bt CH Almanza Alyssa Ashley, Ägare Susanne Karlström

Cert Calzeat Deal Or No Deal, Ägare Tone Tönnessen,

4 bt CH Almanza Ocean Breeze, Ägare Nicole Henderson

Norge

Cert Gingercake Black Shining Velvet, Annelie Holmgren
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Domaransökningar och auktorisationer
Huvudstyrelsen har under året tagit ställning till ett antal ansökningar till utbildning på Flatcoated
retriever. Ansökningarna har kommit från domare som redan är auktoriserade på annan ras och som vill
vidareutbilda sig genom att utöka sitt rasregister med Flatcoated retriever. Under 2018 auktoriserade SKK
följande exteriördomare: Karin Linde Klerholm, Annelie Karlsson och Sara Nordin för Flatcoated retriever
genom utökning av rasregister, sedan FRK getts möjlighet att yttra sig i ärendet. Ny på rasen är också
Jennie Andersson som har gått grundutbildningen efter godkänd preparandutbildning 2018 och är
auktoriserad på vår ras.

SRD (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar)
En SRD sammanställning över 2017 är gjord och inskickad till SKK samt publicerad i Charmören nr 4.

I december köpte huvudstyrelsen in en programlicens av SKK:s katalogprogram för att förenkla för de
sektioner som framöver ska anordna utställningar och prov. Sektionerna använder programmet gratis men
betalar för de hundar som laddas in i programmet.

Utbildningsverksamhet
I juni kom Gunnar Petersson och utbildade huvudstyrelsen i föreningsteknik. En mycket lärorik dag där vi
dessutom fick en del SKK och SSRK historik berättat för oss. Information som gjorde att flera pusselbitar
föll på plats för oss som inte var så insatta i ämnet. Vår sekreterare har under hösten genomfört SKK:s
webbkurs inom Föreningsteknik.
Boken Föreningsteknik av Jan Wigdell skickades ut till alla sektioners ordföranden under sommaren.
Boken delades även ut till alla i huvudstyrelsen.
Flattlägret arrangerades för första gången av FRK:s sektioner, först ut var FRK Västra. En digital
informationspärm för Flattlägret har tagits fram och finns till förfogande för den sektion som arrangerar
lägret framöver.

Jaktprovsverksamhet
En jaktkommitté bestående av sammankallande Tina Engström, Anna-Lena Wendt, Linda Vågberg och
Kurt Idulv har arbetat under året med jaktliga frågor med målet att bevara och utveckla rasen som
jakthund. Från och med mars har kommittén haft två protokollförda möten.
Sektionerna har informerats om Hans Westblads tävlingsprogram för administration av WT, som gratis
ställs till förfogande till de sektioner som önskar använda programmet.

Under hösten har även en referensgrupp för Flatmästerskapet bildats bestående av sk. Tina Engström
jaktansvarig, Hans Olofsson och Sune Nilsson. Gruppen har haft fyra telefonmöten samt kontakt via
Facebook. Referensgruppens syfte är att vara rådgivande, stöd och vägledande genom såväl samtal och
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dokumentation till arrangerande sektion och HS. Gruppen har haft telefonmöten under hösten och arbetet
med att skapa en handbok med inkluderade dokument för anmälningsförfarande, resultatredovisning,
domarinbjudningar etc är påbörjad.
I SSRK:s regelrevideringskommitté har Tina Engström representerat Flatcoated retrieverklubben genom
två fysiska möten under året, ett i januari och ett i juli.

Jaktprov
Under året har 525 starter på B-prov gjorts, varav 307 starter i nybörjarklass, 129 starter i öppenklass och
89 starter i elitklass. Av dessa 525 starter gick 59,6% till pris, varav 17,3% 1: a pris. Antalet 1: a pris har
ökat till 17,3% jämfört med 15,4 % 2017. Två nybörjarklassprov, 1 öppenklassprov och två elitklassprov har
arrangerats i FRK:s regi.
Gällande A-prov så har 35 starter gjorts av 26 hundar, varav 12 på KKL och 23 i elitklass. En hund har
tagit 1: a pris och en ett 2: a pris på KKL, tre ekipage har tagit 1: a pris i elitklass och en ett 3: e pris.
En hund har genomfört det praktiska jaktprovet, dock utan godkänt resultat.
Carola Eriksson har under året rapporterat in den sammanfattande kritiken för jaktproven till Rasdata.

Klubben har fått två nya SEJCH som erhåller tavlan Stig Olsson Minne.
Tavlan delas ut under fullmäktige, alternativt under Flatmästerskapet innevarande år.
NO JCH SE JCH Zebulons Karrakatta, Gisela Fuchs
SE JCH SE UCH DK UCH SE VCH Engsboda Sugar Brown, Tina Engström

Flatmästerskapet arrangerades av FRK Västra den 11–12/8 på Väla Gård utanför Hökerum
i Västergötland. Det var 484 anmälda ekipage, varav 388 kom till start.
Flatmästare blev
Karin Rankloo & Skattkammarens Isle Of Islay
Övriga klassvinnare:
Unghundsklass
Åsa Nyqvist & Susedalens Tikka Loaded Gun
Nybörjarklass
Linnea Ottosson & Straight Flush My Number One
Öppenklass
Malin Andersson & Il Sano’s Corvette
Veteranklass
Anna Engström & Flatterhaft Good Will Hunting
Bästa uppfödare: Karin & Johanna Friberg, Gilliams Gold
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A-provsträning
Favorit i repris – tionde året i rad! Den 22–23 september arrangerade FRK, med hjälp av Gunilla Lefwerth,
träningsdagar med sikte på att inviga deltagarna i hur det går till på ett Mock-Trial och ett A-prov.
Träningsdagarna ägde rum i Uppsalatrakten under ledning av Lasse Johnsson, jaktprovsdomare och en
välkänd profil i Retrievervärlden! Tolv flattekipage med olika erfarenhet deltog med hund samt några
deltagare utan hund. Målet med A-provs kurserna är att fler FCR-ägare skall få en introduktion på
varmvilt och i framtiden kunna starta på A-prov och komma väl förberedda.
Superweekend för FCR 12–14 oktober i Sverige
Helgen den 12–14 oktober var en fantastisk helg! Den 12–13 oktober arrangerades Nordic Championship
Flatcoated Retriever, NCFCR, av svenska Flatcoated retrieverklubben under ledning av Andreas Fälth,
Ammis Fälth och Ingela Karlsson. Den 14 oktober var det dags för klubbens officiella rasmästerskap,
RasM, utanför Kristianstad där FRK Skåne/Blekinge med den äran var behjälpliga med arrangörskapet.
Nordiska Mästerskapet för
Flatcoated Retriever 12–13 oktober 2018
Två lag med tre deltagare från respektive land; Sverige,
Finland, Norge och Danmark deltog i fredagens
lagtävling. Den genomfördes som ett lag-WT och bestod
av fem stationer. Lagen hade tre uppgifter där de själva
fick bestämma vilken hund som skulle utföra vilken
uppgift.
Domarna var Andreas Josefsson, Per-Anders Norling,
Ola Thunberg, Bitte Sjöblom och Miriam Axner.
Vinnare blev Norges lag 1:
Bjarne Holm & Waternuts High and Mighty,
Tone Andersen & Red Mountain I Petters Spår och
Bodil Backe & Twist
Sveriges lag 1 kom på tredje plats;
Karin Rankloo & Skattkammarens Isle Of Islay,
Anna-Lena Wendt & Svartalwens Friia Aska och
Gisela Fuchs & Zebulons Karakatta.
Sveriges lag 2 kom på en sjätte plats;
Karin Cleeve & Engsboda Clockwork Orange,
Marie Bergland & Bez-Amis This Is Why I’m Hot och
Inga-Lill Nöjd & Swartalwens Zaia Mira.
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Lördagen bjöd på B-prov, där den individuella mästaren skulle
koras. Varje ”släpp” bestod av 4 hundar, en från varje nordiskt
land.
Det började med en Walk-up med omväxlande markeringar och
dirigeringar. Sedan följde sök och vattenarbete.
Dömde gjorde Ola Thunberg, Bitte Sjöblom, Per-Anders Norling &
Andreas Josefsson.
8 hundar, varav 5 svenska, lyckades ta ett 1: a pris och gick vidare
till en final. Finalen bestod av en dubbelmarkering över en hög
stenmur, en utmaning för både tävlande och publik.
Vinnare blev Gisela Fuchs & Zebulons Karrakatta
2: a Anna-Lena Wendt & Svartalwens Friia Aska
3: a Bjarne Holm & Waternuts High and Mighty.

Rasmästerskapet (RasM) den 14 oktober
Årets mästerskap gick av stapeln i Kristianstadstrakten under
söndagen den 14 oktober, med stor hjälp av FRK Skåne/Blekinge.
16 hundar kom till start på A-provet som gick på driven fågel med
både änder, fasaner och rapphöns. Dömde gjorde Anders Carlsson,
Kicki Pilenås, Sören Swärdh och Per-Anders Norling.
Vinnare med 1: a pris och Cert:
Bjarne Holm & Waternuts High and Mighty (NO)
2: a med 1: a pris och Guns Choice:
Jan-Erik Eriksson & Svartalwens Zaia Sonja (FI)
En annan stor händelse i år är att, genom att vinna och ta Cert på
två prov för alla raser, har en FCR lyckats bli Jaktchampion
på A-prov!
Stort GRATTIS till Bjarne Holm & Waternuts High and Mighty
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FRK avelsråd verksamhetsrapport 2018
Avelsrådet har under 2018 bestått av:
Karin Friberg (sammankallande och HS-ledamot), Gunilla Lefwerth (rådgivande),
Viktoria Eriksson (RD och valpförmedling) och Victoria Ekenberg (Lathunden, genetik)
Adjungerade till avelsrådet har varit: Marianne Johansson (administrationen hälsoenkäterna), Lena
Hägglund (ögonfrågor), Marita Stigelius och Katarina Morsk (hälsoprojekten).
Klubbens avelsarbete 2018
Vi har under perioden mars-dec haft 5 protokollförda telefonmöten samt kontinuerlig kontakt via en egen
Facebook grupp men även via telefon och e-mail.
Avelsrådet har bl.a. varit representerat på:
Ve-Ta dagarna (Lena Hägglund),
HGGs genetikkonferens (Victoria Ekenberg, Marita Stigelius och Katarina Morsk)
SSRKs funktionärsträff (avelsprogrammet) Karin Friberg.
Nytt för 2018 har varit att alla adjungerade har kallats till samtliga möten samt varit delaktiga i Facebook
gruppen. Detta har skapat en fin sammanhållning och många bra idéer och viktig input i frågor som
annars hade fått tagits med från mötena och inte kunnat få ett avslut. Klubben har också skaffat ett
medlemskap i Flatcoatdata för att lättare kunna hålla koll på utländska hundar och stamtavlor.
Medlemsinformation
Medlemmarna har kunnat följa avelsrådets pågående arbete bl.a. genom information i varje nummer av
Charmören och genom de egna mötesprotokollen som kontinuerligt uppdaterats på hemsidan.
Webenkäter
Avelsrådet har under året publicerat 2 webenkäter via frk.nu.
Nr 1 gällde uppfödar-/hälsoenkäten och nr 2 gällde ett av våra delprojekt i samarbetet med HGG, den s.k
”dödsfallsstudien”. Båda enkäterna har haft bra svarsfrekvens.
RAS
RAS drogs tillbaka från SSRK och en arbetsgrupp bestående av: Karin Friberg (sammankallande), Maria
Köhlström (SSRK), Brita Rydbäck samt Andreas Fälth, har bildats. Gruppens syfte är en totalrenovering
och uppdatering av RAS med bl.a. mätbara mål samt en ny layout som ska kännas lättläst och ett
skapande av ett ”RAS-light” för att enklare få ut de viktigaste budskapen till fler personer.
1 telefonmöte samt 1 fysiskt möte med Karin Friberg/Maria Köhlström ägde rum under 2018 och en
Messenger grupp startades.
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Arbetsgrupp ”Uppfödare/Klubb”
Avelsrådet publicerade en webenkät på hemsidan samt länk på Facebook sidan, för att undersöka vad
medlemmar och uppfödare vet om uppfödar-/hälsoenkäten. Svaren på denna enkät och några andra
frågor var grunden till ett bildande av en arbetsgrupp bestående av Karin Friberg (sammankallande),
Inger Karlsson, Helena Sandström samt Anette Dyrén.
Gruppens syfte och mål:
Syfte:
- Att främja samarbetet mellan uppfödare och klubb
- Att främja samarbetet uppfödare emellan
Mål:
- Fler medlemmar till klubben, där det för medlemmarna känns viktigt att vara en aktiv del och där fler
medlemmar även ökar FRK:s inflytande i SSRK.
- Att få till lokala uppfödarträffar som ev. kan leda till central uppfödarkonferens
- Att skapa ett ”uppfödarpaket” som bygger på win-win för klubb och medlem/uppfödare.
- Att ett aktivt samarbete med sektionerna gör att nya medlemmar fångas upp och blir aktivt deltagande.
- Att hälsoenkäterna diskuteras ordentligt och vi får en klar bild av varför vi måste hjälpas åt och hur samt
till vad dom används.
- Att arbetsgruppen kan ha ett förslag till HS ang. de stora frågorna, till HS-mötet i november 2018.
Förslaget ska innehålla förslag på åtgärder och ha organisatoriska och ekonomiska konsekvensanalyser.
- Att arbetsgruppen efter förslagsställning till HS, finns kvar som referensgrupp inför lokala
uppfödarträffar och ev. centrala uppfödar-/avelskonferenser

Arbetsgruppen har haft 3 protokollförda möten samt har en egen Facebook grupp där man kan diskutera.
Gruppen har också lagt fram ett förslag till samarbetsavtal mellan uppfödare och klubb, vilket HS godkänt
och som därför kommer genomföras under 2019. Gruppen har också lagt grunden till lokala
uppfödarträffar. Se vidare i verksamhetsplan för 2019.

Samarbetsprojekt SLU och UU
Arbetsgruppen där Marita Stigelius och Katarina Morsk ingår från FRK har under året genom flertalet
träffar och telefonavstämningar, haft kontakt med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och UU (Uppsala
Universitet) angående samarbetsprojektet.
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Samarbetsprojekt Hund Genetik Gruppen (HGG)
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.

Under 2018 har arbetet fokuserats på att skicka ut den andra enkäten till långtidsstudien av hundar födda
2012. Tyvärr har alla som anslutit sig till enkät 1 och lämnat blodprov, inte fått enkät 2 ännu men arbetet
fortsätter och utskicken fortsätter under 2019.
Arbetet med att öka antalet deltagare till studien fortgår också och under året har ett 10 tal nya hundar
anslutits bl.a. under Flatmästerskapet där man fanns på plats och både kunde hjälpa till med enkäter
samt ta blodprov.
Samarbetsprojektet är indelat i tre delstudier.

Delstudie 1
-är en långtidsstudie av alla hundar födda 2012. Syftet är att kartlägga hälsan hos en hel årskull och
därmed 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. Blodprovstagning har erbjudits under Flatmästerskapet 2018 men det går utmärkt att göra
hos din vanliga veterinär. Hundar från Norge är också välkomna.

Delstudie 2
-är en webbaserad dödsfallsregistrering. Här välkomnas information on alla hundar som har avlidit avsett
vilket är hunden är född.
Under 2018 gjorde avelsrådet en push för just denna studie på hemsida och Facebook vilket resulterade i
ca 100 nya svar.

Delstudie 3
-är en tumör/cancer studie där prover från sjuka individer samlas in för att vara underlag för forskning om
orsaker och arvsgång. Även hundar som drabbats av RD eller chorioretinopati samt friska äldre
referenshundar ingår. Informationen blir underlag för den anlagsstudie som ska utföras.

Uppfödarenkät
Uppfödarenkäten skickades ut till uppfödare med kullar födda 2015. Vi har även skickat en uppföljande
enkät till kullar födda 2011 och 2013. Tyvärr sjunker återigen svarsfrekvensen några procent.
Det är 32% som svarat och därmed 68 % av uppfödarna med kullar 2015 som inte svarat.
På uppföljande enkäter för hundar födda 2011 och 2013 är svarsfrekvensen 15% respektive 13%.
Det har inkommit några svar från uppfödare som ej svarat på enkäten första gången.
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Detta bl.a. pga. detektivarbete för att få tag på uppfödares rätta e-mailadresser mm, men ändå sjunker
svarsfrekvensen. Avelsrådets nya grepp för 2019 är att webbasera uppfödarenkäten för att förenkla för
alla parter samt att införa ett samarbetsavtal mellan uppfödare och klubb, där enkäten ingår som en del.

Läs mer i verksamhetsplan för 2019.

STATISTIK

Registreringar 2018
Antalet registreringar fortsätter sjunka. Totalt registrerades 668 FCR under 2018 varav 16 importer.
• 95 tikar och 74 hanar användes i avel i totalt 96 kullar.
• Inavelsgraden ligger på 1,3 % för 2018 års kombinationer.
En sammanställning av registreringssiffrorna för 2016 till och med 2018 kan ses i tabell nedan.

Antalet registrerade Flatcoated retriever under 2016-2018.

Antal kullar
2018 har 96 kullar fötts i Sverige. Medelkullstorleken fortsätter under 2018 att ligga kring 7 valpar/kull.
Figurer nedan visar fördelning av kullstorlek under 2009-2018 för FCR.
Figur 2 visar även hur medelinavelsgraden i populationen fördelas år för år.
Tilläggas kan att 2018 så har populationen 1,3 % inavelsgrad i medel, alltså fortsatt mycket låg men något
högre än år 2017 då inavelgraden var ovanligt låg.
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Figur 1: Genomsnittlig kullstorlek och inavel per år mellan 2007-2017

Figur 2: Fördelning av kullstorlek under perioden 2009-2018 för alla svenskfödda Flatcoated retriever

Avelsbas
Utnyttjad avelsbas 2018 var 124 och tillgänglig 382. Detta är beräknat på alla svenska registrerade
Flatcoated retrievers (utnyttjad avelsbas 2017 var 227 och tillgänglig 401, 2016 utnyttjad 130 och
tillgänglig 365). Beräkningarna som gjorts löpande under 2018 har visat på högre siffror men vid årets
sammanställning så har avelsbasen sjunkit jämfört med tidigare år. År 2017 hade en ovanligt stor
avelsbas vilket troligen under årets löpande beräkningar hållit uppe det resultatet för avelsbasen.

Det är fortsatt av stor vikt att bibehålla en så högt utnyttjad avelsbas som möjligt för att i längden behålla
en livskraftig och frisk population samt undvika för stort tapp av genetisk variation. En eftersträvad nivå
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på avelbasen bör ligga på minst 100, vid värden under 50 är populationen allvarligt hotad på grund av för
snabba förluster av genetisk variation.

I tabell 1 kan vi se resultatet från beräkningar av avelsbasen för Flatcoated retriever. Detta beräknas i
femårsperioder. Tabellen visar också att den utnyttjade avelsbasen under 2014-2018 är högre, 124, än
den allra första beräkningsperioden, 2004-2008, då utnyttjad avelsbas låg på 101. Konstateras görs därför
att under 2009-2018 så verkar avelsbasen har förbättrats jämfört med år 2004-2008 men
förbättringsökningen verkar just nu ha planat ut.

Beräknad avelsbas för de tre senaste 5 årsperioderna för alla svenskregistrerade Flatcoated retrievers.

Mest använda hanhundar
Avelsrådet vill påpeka vikten av att utvärdera kullar/valpar efter en hanhund efter ca 3-4 kullar.
Under 2018 har 74 olika hanar använts i avel, samma siffra som för 2017.
5 hundar kommit upp i 3 svenska kullar under året.
9 hanar är upphov till 2 kullar och övriga är upphov till en kull under 2018.
3 hundar använda under 2018 har 74 svenska avkommor eller fler.
10 av de hundar som använts under året, har totalt 5 kullar eller fler i Sverige.
36 (49%) av hundarna användes för första gången till 1 kull.
Flera av hundarna i tabellen ovan har även kullar registrerade utomlands.
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Endast svenska kullar finns redovisade i tabellen nedan.

Mellan 2009 – 2018 så har 210 olika unika hanhundar använts i avel vilket motsvarar 5,3% av alla
svenskregistrerade hanar under denna period. Medelåldern för första användning av en hane ligger under
denna tio års period på 3,3 år, 41 stycken hanar har under denna period debuterat i avel före 2 års ålder.
Varje hane har i snitt 15,4 valpar totalt under samma tidsperiod där högsta antalet valpar efter en och
samma hane är 117st.
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Barnbarnskurva
Figuren nedan visar ett urval av de hundar, hanar och tikar, inom rasen som enligt beräkning har flest barnbarn
(300-600 st) registrerade.
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Föräldradjurens ålder vid första valpkull.
Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda 2018 (Totalt 96 st).
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Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda 2017 (Totalt 89 st).
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Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda 2016 (Totalt 97 st).
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Gröna hanar
På fullmäktigemötet 2012 godkändes en proposition om ”gröna hanar”. Denna innebar att en hane kunde
få dispens för jakt och/eller utställningsmerit om han var av sådant genetiskt ursprung (tack vare sin
stamtavla) att han tillförde avelsbasen nyttigt material. Man använde programmet lathunden för
uträkning. Dispensen gällde för 3 kullar (eventuellt 4 om de första 3 resulterade i mindre än 30 valpar och
även tidigare valpar i Sverige räknades in) Dispensen gällde ej för övriga krav för valpförmedling såsom
hälsa, kombinationens inavelsgrad, ålder eller antalet valpar i Sverige/världen (se RAS).
Pga. nya valpförmedlingsregler 2018-01-01 så togs ”gröna hanar” bort men dispens från meritkrav kan
fortfarande ges till en hane som anses vara av ovanliga, utländska linjer och på så sätt berikar rasen i det
hänseendet. Avelsrådet avgör om hanen faller under dessa kriterier
OBS! Även hanar som har fyllt 10 år kan få denna dispens.
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Leder
Snittålder för undersökning (månader) OBS! Födelseår
Diagnos

2013

HD grad A

344

HD grad B

2014

2015

2016

2017

(73,2 %) 250

(71,6 %) 338

(71,3 %) 310

(74,5 %) 208

(71,7 %)

87

(18,5 %)

66

(18,9 %)

87

(18,4 %)

65

(15,6 %)

50

(17,2 %)

HD grad C

37

(7,9 %)

28

(8,0 %)

45

(9,5 %)

37

(8,9 %)

28

(9,7 %)

HD grad D

2

(0,4 %)

4

(1,1 %)

4

(0,8 %)

4

(1,0 %)

4

(1,4 %)

1

(0,3 %)

HD grad E
Totalt antal undersökta

470

349

474

416

290

18

18

17

17

16

805

606

778

749

682

Snittålder för undersökning
(månader)
Antal födda

Antalet röntgade individer mot registrerade individer/årskull ligger för individer födda 2016 på 55,5% och
siffran dalar för varje år sedan 2008. Vi måste gemensamt uppmana alla/varandra att bli bättre på att låta
höftledsröntga sina hundar!

Sammanställning av HD statistik för FCR kan ses i tabeller nedan. Statistiken för HD är beräknad med
information hämtad från avelsdata och rasdatafiler. Vid beräkning av HD % så anses grad C-E vara
affekterad individ.
HD % har beräknats ifrån antalet testade individer. Sjunker antalet testade individer så minskar
säkerheten i denna siffra som ett mått för populationen.

HD fördelning efter röntgenresultat under 2018.
Röntgen % är beräknad med avseende att hundar födda under 2017 förväntats röntgas under
nästkommande år, i detta fall 2018.
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HD fördelning efter röntgenresultat under 2017.
Röntgen % är beräknad med avseende att hundar födda under 2016 förväntats röntgas under
nästkommande år, i detta fall 2017.

HD fördelning efter röntgenresultat under 2016.
Röntgen % är beräknad med avseende att hundar födda under 2015 förväntats röntgas under
nästkommande år, i detta fall 2016

Vid jämförelse av de tre senaste årens röntgenresultat, sammanfattade i tabeller nedan, så har HD %
under 2018 ökat till 13,9 %!!
Nedan tabell visar HD statistik mellan 2013-2017 hämtad på SKK egna hemsida avelsdata. Viss skillnad
kan ses i siffrorna jämfört med tidigare HD tabeller men ungefär samma fördelning av HD % kan ändå ses.
Intressant perspektiv att studera är snittåldern för undersökning som sedan 2013 verkar har sjunkit från
18 mån till 15. Detta är en fråga som avelsrådet har uppe till diskussion.
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Statistik av höftledsröntgen Flatcoated retriever mellan 2013-2017. (hämtat på SKK avelsdata).

HD-index
Av de 493 som röntgades 2017 hade 286 hundar ett HD-index 100 eller över den 31 december 2018 (HDindex ändras beroende på ny HD-status i släktleden).
284 var avlästa HD A. 2 hundar med HD B hade index över 100 eller över.

Under året har avelsrådet stött och blött frågan om HD-index inom gruppen, med SKK och andra
rasklubbar bl.a. Jämthundsklubben. Frågan om index vara eller inte vara i vår ras är ännu inte utredd och
kommer fortsätta under 2019.
Ett utredningsarbete gällande kullars index vid parning samt utvärdering av resultat vid avläsning är igång
och kommer bli klart under 2019. Detta arbete kommer ligga till stor grund för avelsrådets
rekommendation vad gäller HD-index eller ej i vår ras.
Nedan kan gjorda parningskombinationer med avseende på föräldradjurens HD- status ses. Något fler
kombinationer HD B x HD B hundar samt att något fler hundar med HD status okänd användes till
parningar under 2016, vilka är de hundar som förväntats röntgats under 2018.

Parningskombinationer gjorda med avseende på föräldradjurens HD diagnos vid parningstillfället.
Gäller åren 2013-2018.
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Sammanställning över skattade medelvärden på HD index för kullar under 2016–2018 vid parning.
Kombinationer mellan två A röntgade hundar har gett högst skattat HD index.

Sammanställning av HD index beräkningar gjorda vid parning för hundar mellan år 2016-2018.

Armbågar
Det genomfördes 389 st armbågsröntgen på rasen under 2018.
Diagnos
ED ua (0) 383 st
ED grad (1 ) 4 st
ED grad (2) 1 st
ED grad (3) 1 st

2017 var siffrorna 384 fria, 10 hundar fick diagnos ED grad 1-3. = 2,5% (2016 var siffran 2,8%)
2018 är siffran nu nere i 1,5 % vilket vi anser är där vi ska ligga.
Patella
10 hundar har under 2018 undersökt sina knän (även 10 förra året) och alla har varit fria.
De fall av patella som resulterar i opererade eller avlivade hundar syns dock aldrig i denna statistik varför
vår hälso-/uppfödarenkät är en mycket viktig del i att kartlägga patella i rasen.
Ögon
Trots försök under hela 2017-2018 att få bort diagnosen PRA generell på hunden Caci’s Front Page News,
så kvarstår denna. Dock anges föräldrarna ej längre som anlagsbärare för PRA. Linda Sträng på SKK:s
veterinäravdelning meddelade om att så som regelverket ser ut i SKKs häfte ”AVEL 2017” kan man inte
stryka resultatet. Däremot håller man på att se över regelverket.
Therese Nicander, vikarie till Linda Sträng (föräldraledig) har vi fått en mycket positiv kontakt med.
Förhoppningen är att snart kunna åtgärda den icke korrekta PRA-diagnosen så att allt blir rätt.
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Samtliga inrapporterade ögondiagnoser under 2018:

M, iris-iris lindrig
Övrig medfödd förändring i ögat
PLD, normal

2
1
21

PLD, <½

4

PLD, 3/4-total, flödeshål

2

Distichiasis

15

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig

2

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas

2

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ej ärftlig

2

Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ärftlig

49

Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas

3

Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Genetisk betydelse okänd

1

Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, måttlig ärftlig

6

Retinopati. Ej ärftlig

4

Retinopati. Ärftlighet kan förnärvarande ej bedömas

3

Retinopati. Genetisk betydelse okänd

4

Öga UA
Corneadystrofi

191
1

Några kommentarer från Björn Ekesten ang PLD:
Vi vet från Wood & al. från slutet av 90-talet att förväntad förekomst av glaukom stiger från promille till
procent strax över 50% PLD och att de i sitt material anger att risken är över 10% (och för mig är det
mycket) vid 75% PLD. Vid knappt 90% PLD hade förväntad förekomst stigit till över 50%. Vi har ju också
indikationer på att andelen avkommor med onormal kammarvinkel ökar när båda föräldrarna själva har
onormala kammarvinklar från Ellen Bjerkås och mina gamla undersökningar på engelsk springer.
Värt att ha i bakhuvudet är ju också att vi nu vet att gonioskopiresultaten kan förändras med tiden, i regel
till det sämre förstås (Pearl et al., 2015), så rekommendationen är att gonioskopiresultaten inte bör vara
äldre än 3 år.
Rent subjektivt tycker jag att jag ser fler yngre flattar med fr Y-sömskatarakt, som ju en gång i tiden
beskrevs som ”den gamla hundens katarakt”. Jag tycker också att det är vanligare med flera/större antal
fr Y-sömskatarakter, men detta är återigen subjektivt.
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Björn Ekesten undersöker en hund med Ultunas OCT-kamera.

SRD (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar)
Under året har SRD för 2017 sammanställts och publicerats i Charmören nr 4 2018. Under perioden var
det 2361 starter på 53 utställningstillfällen.
Ögon
Ca 1% av de startande fick notering att SRD relaterat problem iakttagits (något djupliggande ögon).
Fyra domare varav två rasspecialister skriver att det är mera frekvent med lösa ögonkanter, än med något
för djupliggande ögon. De poängterar att hundarna inte visar tecken på besvär och att det inte är något
som man behöver gå vidare med. Flera domare kommenterar att hundarna som visas har sunda / mycket
sunda ögon. Majoriteten av domarna har inte hittat täcken på djupliggande ögon. Av de få rapporter om
något djupliggande ögon så har ingen skrivit att det har påverkat hunden.
Övriga
Utöver ögon så har en (1) domare skrivit att han ser en tendens till mera vinklade knäleder.
En domare har anmärkt att vi måste se upp med storlekarna. Majoriteten av domare ser utmärka
exemplar av rasen i det område som finns upptaget i SRD. Några domare uttrycker att SRD/BSI har gjort
ett bra jobb för rasen. Flertalet domare uttrycker att dom ser sunda hundar med mycket hög kvalité.
Flatcoated Retrieverns fortsatta plats på SRD-listan
Majoriteten av domare tycker inte att rasen skall finnas kvar på listan, därav flertalet rasspecialister.
14 av 53 rapporter tycker att Flatcoated Retrievern skall finnas kvar på listan, men 10 av dessa har inte
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givit någon anmärkning på hundarna (ej hittat någon hund med något för djupliggande ögon)
4 domare väljer att inte ta ställning om rasen skall avföras från SRD-listan.
Slutord
Flatcoated Retriever är nu borttagen från SRD/BSI listan och från och med 2019-01-01 behöver inte
SRD-rapporter skrivas.

Renal dysplasi/ RD (tidigare PNP)
Fall av renal dysplasi, tidigare kallat PNP, registreras från och med 2014 av SKK för samtliga raser.
Registreringen baseras på resultatet från en histopatologisk undersökning av njurvävnad.
Under 2018 har inga fall registrerats hos SKK, men avelsrådet har uppgifter om ytterligare fall som
diagnostiserats efter obduktion. Under 2017 registrerades 1 fall och 2016 har 2 fall registrerade.
Man bör ha i åtanke att det finns fall som inte registrerats och som heller aldrig kommer avelsrådet
tillhanda. Avelsrådet har from april 2018 en avsatt i avelsrådet -- Viktoria Eriksson, att syssla med frågor
runt RD.
Under året har vi arbetat med att i första hand försöka få till registrering hos SKK av de RD-fall som finns
inrapporterade till FRK:s avelsråd som är konstaterade genom obduktion men av en eller annan anledning
ej blivit registrerade.
I skrivande stund har inget utav fallen blivit avslutade, och i samtliga fall kan vi konstatera att
obduktionsprotokoll OCH/ELLER remiss ej kommit SKK tillhanda.
Arbetet med dessa fall fortsätter, och i 3 av fallen finns förhoppning om att få till registrering under början
av 2019.
Ett av de konstaterade fallen kan vi redan nu slå fast att den inte kommer bli registrerad. Detta pga. att
ägaren till aktuell hund inte vill gå vidare och skicka in de nödvändiga papperen. Här har dock uppfödaren
gett sitt muntliga godkännande att på vår egen hemsida publicera kombinationen som gett upphov till RD.
Vi undersöker också om det är möjligt att få in kombinationen på Jörgen Norrbloms Rasdata. Skriftligt
godkännande från uppfödaren inväntas innan det är möjligt.

Mentalbeskrivning/MH och BPH
Under 2018 har: 48 FCR genomfört MH och 55 FCR genomfört BPH
Totalt har nu 210 FCR genomfört BPH - 144 hanar varav 4 utan skott samt 142 tikar.
FRK har också under året fått till en registrering av BPH på Rasdata.
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SSRK/FB-R (Funktionsbeskrivning Retriever)
93 FCR har genomfört FB-R samt 2 där föraren avbrutit. Totalt 95 (92 förra året)
Flera uppfödare har lagt in FB-R som en naturlig del i sin uppföljning av aveln, vilket är mycket roligt. Ett
10 tal beskrivningar under året är uppfödarbeskrivningar.
Hittills är totalt 344 FCR beskrivna och klubben kommer lägga åtgärder under nästa år vilket vi hoppas
kommer vara positivt för utvecklingskurvan.
FRK har också under året fått till en registrering av FB-R i Rasdata.

STYRELSEN VILL TACKA ALLA MEDLEMMAR, FUNKTIONÄRER OCH SAMARBETSPARTNERS
SOM PÅ ETT ELLER ANNAT SÄTT BIDRAGIT TILL KLUBBENS VERKSAMHET UNDER

2018.

TACK FÖR ERT ENGAGEMANG - TILLSAMMANS GÖR VI DET MÖJLIGT !

Falkenberg februari 2019

Styrelsen 2018 för Flatcoated retrieverklubben

Monica Olofsson

Helena Svensson

Tina Engström

Karin Friberg

Ordförande

Sekreterare/Kassör

Vice Ordförande/Jaktansvarig

Avelsansvarig

Sara Leppänen

Andreas Nordling

Anette Kjellqvist

Ungdomsansvarig

Webbansvarig/suppleant

Utbildningsansvarig/suppleant

Originalhandlingarna är underskrivna av styrelsen
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Resultaträkning och balansrapport 2018
FRK Budget 2018
Intäkter
Medlemsavgifter
Valpförmedling
Julannonser
Sponsring/Annons
Anmälningsavgifter SBK
Flatbutiken
Uppfödarlänk
Raskompendiet
Nordiska
A-prov Rasmästerskap
Försäljning av varor
40-års jubileum
Hälsoprojekt
Kostnader
Inköp Flatbutik
Inköp av varor
Sektionspeng
Fullmäktige
Sektionsmöte
Möteskostnader HS
Delt SSRK möten
Medlemsregister
Hemsida/it
Föreningsarkiv
Mässa
Kontorsmaterial
Charmören
Post/adressering
Avgift SSRK
Försäkring
Bank
Övriga kostnader HS
Avelsrådet
Avelsråd
Möten
Uppfödarkonferens
Hälsoprojekt
Jakt
Nordiska
A-prov Rasmästerskap
Övriga kostnader jakt
Flatmästerskap
Exteriör
Clubshow
Ungdom
Aktiviteter

Utfall 2018

470000
6500
1000
35000
0
5000
10000
0
0
0
0
0
5500
533000

442594
5315
2600
36032
18387
6370
11650
6000
71300
34200
5760
1703
0
641911

-5000
0
-10000
-50000
-40000
-40000
-18000
-73000
-6000
-1200
-14000
-2500
-150000
-2000
-20000
-7000
-3000
0
-441700

-5989
-816
-9585
-74826
-35439
-21688
-6567
-68390
-15598
-1400
-18013
-10988
-144515
-3741
-19840
-6840
-2254
-1587
-448076

-3900
-3000
-20000
-10500
-37400

-5640
-3208
0
0
-8848

-4000
-10000
0
-13595
-27595

-76271
-49200
-24677
-13000
-163148

-8000
-8000

-15776
-15776

-5000
-5000

-5042
-5042
Fortsättning nästa sida
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Utbildning
Flattläger
Föreningsteknik

-5000
-25000
-30000

-5000
-14930
-19930
11

533000
-549695
-16695

641911
-660820
-18908

Ränteintäkt
Intäkt
Kostnad
Resultat

Balansräkning
Tillgångar
Lager Flatbutik
Fodringar
Plusgiro och bank

Skulder
20380
59067
493022
572469

Eget kapital
Skulder
Årets resultat

-345717
-245660
18908
-572469

Styrelsens förslag till disposition av resultat räkenskapsåret 2018
Styrelsen föreslår Flatcoated Retrieverklubbens fullmäktige följande disposition
av föregående års resultat:

Förlusten för verksamhetsåret 2018 överföres till balanserat resultat i ny räkning.

34

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelse
Till Fullmäktigemöte Flatcoated Retrieverklubben 2019.
Org.nr 802402-4617
Vi revisorer har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2018 i Flatcoated
Retrieverklubben.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss
om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört
revisionen för att i rimlig grad försäkrat oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel.
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämplig
av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållande i klubben för att bedöma om styrelsen eller någon
styrelseledamot har handlat i strid med klubbens stadgar eller årsmötesbeslut.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Uttalanden
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.
Vi tillstyrker att fullmäktige fastställer resultat- och balansräkningen för klubben, disponerar årets förlust till
nästkommande år och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Valbo den 20 februari 2019

Värmdö den 21 februari 2019

Marie Hansson

Eva Sander
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Förslag till verksamhetsplan 2019
Information
Tidningen Charmören utkommer med fyra nummer per år och klubben fortsätter att utveckla hemsida och
Facebooksida.
Nyhetsbrev planeras skickas ut via mail. Facebookgruppen för HS och sektionerna fortsätter att utvecklas
samt möten med sektionerna och HS sker genom telefonmöten förutom vid den sk. sektionsdagen då HS
och representanter för sektionerna träffas fysiskt.
Välkomstbrev skickas ut regelbundet till nya flatägare som ännu inte är medlemmar. Det skapas också
förutsättningar för sektionerna att kontakta nya ägare av vår ras samt kontakta befintliga medlemmar och
därigenom kunna erbjuda medlemskap i FRK samt sektionens aktiviteter.
Sektionspengen
Delas ut till sektionerna som baseras på antalet medlemmar i sektionen
Sektionskampen
Nytt för 2019 är Sektionskampen som är ett sätt att belöna aktiviteter i sektionerna som hjälper till att
uppnå våra mål i RAS.
Samarbetspartners
Klubben har samarbetsavtal för 2019 med samarbetspartners Agria och Royal Canin. Samarbetet
fortsätter även med Studiefrämjandet.
Mässor
Klubben kommer att vara representerad under MyDog och Stockholm Hundmässa
Informationskommitté
Klubbens informationskommitté behöver utökas och kommer därför att arbeta för att bil fler.
Förslag på rambudget redovisas separat
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Avel
Avelsansvarig planerar samarbeta med jakt-, exteriör- och utbildningsansvarig i HS för att skapa en
helhetssyn på kopplingen mellan funktion och exteriör och för att på bästa sätt få ut budskap i sektioner
och till medlemmar. Samarbetet är också viktigt i spridningen av FB-R som avelsutvärdering.

Fortsätta arbetet med att bredda avelsbasen och sätta mål för bl.a. utnyttjad avelsbas.
Planerat deltagande på SSRK:s funktionärsträff i april samt under utvalda konferenser där aktuella frågor
inom avel tas upp samt mer kontakt och samarbete utanför landsgränserna.

Möten och Facebook
Avelsrådets planerar att kontinuerligt hålla protokollförda möten ca varannan månad, med uppehåll för
sommar. Mötesprotokollen ska efter fastställande av HS, publiceras på frk.nu. Kontinuiteten är viktig för
att saker inte ska hamna mellan stolarna och att det inte går för lång tid från beslut till uppföljning. Utöver
dessa möten kan tex arbetsmöten hållas gällande specifika frågor. Vi kommer även fortsatt att kalla alla
adjungerade till mötena för en bra sammanhållning och uppdatering.

Avelsrådets Facebook-grupp kommer fortsätta fungera som kontakt mellan adjungerade, avelsråd och
avelsansvarig för diskussioner och infoutbyte.
Arbetsgrupper
Arbetsgruppen med uppfödare kommer att fortsätta sitt arbete med lokala uppfödarträffar med målet att
genomföra flertalet under 2019. Telefonmöten samt kontakt via egen Facebook-grupp planeras.
Arbetsgruppen RAS-revidering kommer arbeta med målet att skicka ut RAS på remiss till sektionerna i 2
omgångar. Remissrunda 1 under aug-sep och nr 2 under dec-jan. RAS ska vara klar att godkännas på
fullmäktigemötet 2020. Målen i RAS ska också kopplas till sektionernas arbete. Förutom tydliga mätbara
mål, utvärdering/uppföljning samt ett ”RAS-light” bestående av avelspolicy och strategier, görs en
totalöversyn med helt nytt upplägg för att bli mer lättläst. Telefonmöten planeras samt kontakt via
Messenger-grupp.
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Information avelsråd
Information från avelsansvarig, avelsråd och arbetsgrupper ska finnas med i varje nummer av Charmören
samt genom publicering av avelsrådets protokoll på frk.nu. Under året ska en totalöversyn av avelssidorna
på frk.nu göras. Det ska bli mer lättläst och lättnavigerat.

Samarbetsavtal
Genomförandeplanen kommer pågå hela året och sista delen i projektet är uppfödarstipendiet som delas
ut under fullmäktige 2020. Förutom genomförande ska också uppföljning och utvärdering göras.

Hälsoenkäten/Uppfödarenkäten.
Enkäten kommer att webbaseras för att underlätta ifyllande och vi hoppas även syn- och nåbarheten
kommer bli bättre och därmed också svarsfrekvensen. I de fall uppfödare inte fyller i kan enskilda
hundägare lättare göra detta. De uppfödare som också skrivit på samarbetsavtalet kommer också få egna
utvärderingar under året.

HD-index
Ska utvärderas och rekommendationer ska fram för att få ner HD-statistiken. Information och
rekommendationer måste ut till medlemmar och uppfödare så att röntgenstatistiken går upp.

RD (Renal Dysplasi)
Fortsatt arbete och uppföljning med att kartlägga RD-fall som ej blir konstaterade och/eller registrerade
genom en person i avelsrådet med särskilt ansvar för denna uppgift. Informationen om RD till uppfödare
och medlemmar är också en viktig del i arbetet.

Ögon
Fortsatt kartläggning av chorioretinopati samt ögondiagnoser. Kontakt med SKK för att få isär diagnoser
som klumpas ihop idag. Möte med Björn Ekesten planeras samt att se över rekommendationer för avel.

Hälso-/Långtidsprojekt
Arbetet kommer fortgå med fokus på att få ordning på enkätutskick och att arbetet med enkät 3 kommer
igång, samt rapportering om vad som gjorts och ska göras. Påminnelser om våra olika projekt samt nytt
informationsmaterial om desamma ska tas fram. Blodprovstagning samt hjälp med ifyllande av enkäter
kommer ske både under Clubshow samt hela Flatmästerkapshelgen.
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Exteriör
Umeå sektionen arrangerar Club show 2019 den 30 Maj i Hörnö utanför Umeå. Domare för dagen kommer
att vara Sarah Whittaker UK (Bramatha) och Gemma Jacobs UK (Gemswin)
Fortsatt planering av Club show 2020 tillsammans med Östergötland sektionen samt Club Show 2021,
som kommer att arrangeras av Bergslagen sektionen. Uppstart av Clubshow 2022 som kommer att
arrangeras av Gävle/Dala.
Göra en översyn av ROA för Clubshow, riktlinjer för FRK:s ställningstagande till personer som önskar
utbilda sig till exteriördomare på Flatcoated retriever, delta på SSRK:s funktionärsträff, planering av kurs i
Anatomi och bedömning med fokusering på Flatcoated Retriever.

Utbildning
Skapa en planeringslista för årets viktiga händelser till hjälp för nya och gamla styrelsemedlemmar i
sektionerna. FRK HS evenemang Flattlägret arrangeras i år av FRK Östra. Utbildning av funktionärer till
FB –R kommer att arrangeras där det kan finnas behov i sektionerna. Se över intresset för en
anatomiutbildning samt se över möjligheterna att utveckla en uppfödarutbildning, båda inriktade
på Flatcoated Retriever.

Jakt
Flatmästerskapet 2019 arrangeras av FRK Skåne/Blekinge den 10-11 augusti. Nordiska mästerskapet
2019, NCFCR, arrangeras av Norge den 12-13 oktober där FRK HS kommer att sponsra två lag med tre
deltagare i varje lag. Det kommer även finnas utrymma för sk ”Free-Teams” där fler lag har möjlighet att
deltaga. Årets rasmästerskap kommer att arrangeras som ett officiellt A-prov den 20 oktober på Stora
Sundby.

För att öka intresset och förståelsen för rasens jaktliga funktion hos uppfödare, hundägare och
valpspekulanter jobbar vi tillsammans med dessa och klubbens sektioner för att få fler aktiva genom
träffar, aktivitetsdagar, Valp/nybörjarkurser, inofficiella och officiella B-prov, Working test och FB-R
(Funktionsbeskrivning Retriever). 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 även att, med enskilda medlemmars hjälp, arrangera A-provskurser med mål att fler
Flatcoated retriever-ekipage ska ta steget ut på A-prov. Deltagare utan hund välkomnas på alla kurser för
att se och lära.
Klubben kommer även att kontinuerligt informera medlemmarna om utvecklingen inom den jaktliga
verksamheten via klubbens informationskanaler; Charmören, frk.nu och FRK:s Facebook-sida samt via
broschyrer och informationsmaterial. Klubben vill uppmuntra sektionerna att föreslå medlemmar som vill
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utbilda sig till beskrivare eller testledare inom FBR, jaktprovsdomare och inte minst som funktionärer på
jaktprov. Klubben vill öka intresset för A, B och C-prov med reportage via klubbens informationskanaler
och därigenom få fler hundar till start på jaktprov samt öka antalet hundar som får pris på dessa. Klubben
vill fortsätta sprida information via olika forum mellan rasklubb, jaktprovsdomare, utställningsdomare,
uppfödare och hundägare för att främja rasens mentala och jaktliga utveckling.

Ungdom
Ungdomsgruppen planerar för fyra möten under året, varav ett fysiskt möte. Ett ungdomsläger i slutet av
augusti i Gävletrakten blir huvudaktiviteten under året. Gruppen ska marknadsföra sig via klubbens
informationskanaler, under mässor och vid SSRK aktiviteter samt presentera sig och sina aktiviteter
löpande i Charmören.

Förslag på rambudget 2019
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Valpförmedling
Julannonser
Sponsring/annonsörer
Flatbutiken
Uppfödarlänkar
Hälsoprojektet

450000
6000
3000
40000
8000
10000
50000

Räntor

Alla intäktskonton

517000

KOSTNADER
Inköp Flatbutiken
Sektionspeng
Sektionskampen
Möteskostnader HS
Fullmäktige
Sektionsmöte
Delt. fullmäktige, funk. Träff mm
Övriga kostnader HS
Medlemsregister
Hemsida/IT-kostnader
Charmören
Post/adressering
Klubbförsäkring
Avgifter SSRK

-8000
-10000
-10000
-30000
-60000
-35000
-18000
-10000
-70000
-7000
-150000
-2000
-7000
-20000
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Bankavgifter
Mässor/Utställning/Rasinfo
Kontorsmaterial/förbrukningsvaror
Föreningsarkiv

-3000
-8000
-4000
-1200
-453200

Avelsrådet
Möteskostnader avelsrådet
Medlemskap DKK/ Flatcoat data
Hälsoprojektet
Lokala uppfödarträffar
Rasdata
Samarbetsavtal
Totalt Avel

-1000
-1300
-50000
-20000
-10000
-7000
-39300

Jakt
A-prov rasmästerskapet
Nordiska Mästerskapet
Flatmästerskapet
Övriga kostnader jakt
FBR
Total jakt

-15000
-9000
-13000
-2000
-2000
-41000

Exteriör
ClubShow
Resekostnad
Totalt Exteriör

-8000
-2000
-10000

Utbildning
Flattläger
Totalt Utbildning

-5000
-5000

Ungdomsgruppen
Möten
Läger
Totalt Ungdom
Totalt Intäkt
Totalt Kostnad

Resultat

-500
-5000
-5500
517000
-554000
-37000

Notering: Hälsoprojektet ligger utanför totala intäkter och kostnader
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Reseersättningar
Huvudstyrelsens föreslår oförändrade villkor för reseersättning, d v s att klubben följer lägsta statliga
milersättning á 18.50 kr/mil. Nuvarande reseersättning 18,50 kr/mil

Medlemsavgifter
Huvudstyrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften för fullbetalande medlem med 10%, vilket
motsvarar 25 kr, från och med den 1 januari 2020.
Förslag till avgifter:
Medlemsavgift: 275 kr/år
Familjemedlemskap: 65 kr/år
Uppfödare som anmäler valpköpare som ny medlem: 100 kr/ny medlem
Uppfödare med samarbetsavtal som anmäler valpköpare: 0 kr
Utlandsmedlem: 375 kr/år

Styrelsen har lagt en proposition om förändring av avgift från och med 2020.
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Valberedningens förslag
Kandidater till styrelse och revisorer för FRK – HS 2019

Roll

Namn

Mandat ny- eller omval

Ordförande

Monica Olofsson

Omval 1 år

Vice ordförande

Helena Svensson

Nyval 2 år

Ledamot

Johan Markstedt

Nyval 2 år

Ledamot

Karin Friberg

Mandat 1 år

Ledamot

Sara Leppänen

Mandat 1 år

Ledamot

Geir Ove Andersen

Nyval 2 år

Ledamot

Victoria Collén

Fyllnadsval 1 år

Suppleant 1

Andreas Nordling

Omval 1 år

Suppleant 2

Anette Kjellqvist

Omval 1 år

Revisor 1

Marie Hansson

Omval 1 år

Revisor 2

Eva Sander

Omval 1 år

Revisor suppleant

Carina Lundeklev

Omval 1 år

Revisor suppleant

Eva Wiegert

Omval 1 år

Valberedningen 2019-02-06

Lena Hägglund – Jessica Hagman – Ann-Sofi Höijenstam (sammankallande)
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Johan Markstedt
Jag bor i Växjö och är egenföretagare sedan 2017, verksam inom organisations- och affärsutveckling. Som
en av ca 20st ackrediterade lärare i Sverige håller jag bland annat utbildningar inom styrelsearbete för
små och medelstora företag. I verksamheten ingår även konsultuppdrag att hjälpa småföretag utveckla sin
organisation och affärsverksamhet. Under 2018 hjälpte jag bland annat ett mikrobryggeri med
expansionsambitioner att komma vidare på resan. Tidigare arbetslivserfarenheter omfattar bland annat
verksamhetsledare för StyrelseAkademien Sydost (2012-2017) och account manager inom rekrytering. Jag
är utbildad inom företagsekonomi med inriktning organisation och marknadsföring.
Jag har arbetat i styrelser inom flera olika organisationer. Främst inom ideell sektor men också inom
universitet, aktiebolag och bostadsrättsföreningar.
Rasen Flatcoated retriever har stått mig nära ända sedan födseln men sin första egna flat skaffade jag
mig 2015 Alegnis Jive (Hubert). Fokus för både Hubert och mig har från början legat på jakt och
apportering. Även viltspår är något som båda uppskattar.
Jag anser att det är viktigt att premiera flattens fina jaktliga egenskaper. Rasen utmärker sig bland
retrievrarna med sin förmåga till självständigt arbete vilket är viktigt att bevara. Därför känner jag att det
vore spännande att få jobba vidare med det fina arbete som gjorts inom jaktområdet och bygga vidare på
det.
Inom styrelsearbetet anser jag att det är viktigt med ordning och reda samt att man hittar ett effektivt
arbetssätt som gynnar hela organisationens verksamhet ända ut till den enskilda medlemmen.
Perspektivet bör enligt mig alltid utgå ifrån medlemmen och dess medlemsnytta.

Geir-Ove Andersen

Jag heter Geir-Ove och kommer ursprungligen från Norge. Har bott i Sverige sedan 1990.
Har haft Flatcoated Retriever sedan 1993 och uppfödning sedan 2002 under prefixet Söklustens. Vi har till
dags dato född upp 14 kullar av rasen Flatcoated och flertalet utställningschampions och
viltspårschampions. Förnärvarande bor det 4 flattar och en labrador av jakt typ i huset.
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Jag är en social och ödmjuk person, som har lätt för att ta människor, en bra lyssnare. Jag är en person
som skapar trivsel och glädje runt mig. Duktig på att fatta beslut.
Har dömt ett stort antal Flatshower dom senaste åren runt om i landet. Allt från Umeå i Norr till Malmö i
söder. Har även dömt hos SSRK-Örnsköldsvik alla Spaniel och Retriever raserna. Har även dömt på
inofficiella jaktprov (B-prov) och WT.

Jag har suttit i FRK-Östras styrelse sedan 2008, flera år som utställningsansvarig, nu som
Utbildningsansvarig. Satt med i gruppen som arrangerade Clubshow FRK 2015 (Östra)
Exteriöransvarig FRK HS 2015. Var med och höll i trådarna under Exteriördomarkonferensen på Flat 2015.
Sitter nu som Adjungerad Exteriöransvarig i Flatcoated Retriever Klubbens Huvudstyrelse. Sitter också
som Utställningsansvarig i SSRK-Östra och arrangerar årligen Ulriksdals Utställningen. Jag har varit aktiv
utställare och handler sedan 1994, främst i Norden. Deltar på ett stort antal utställningar per år. Har
startat hund på jaktprov sedan 1996. Har även deltagit på en del praktiskt jakt. Dom senaste åren så har
det mest blivit utställningar.
Centralkurs i Anatomi, regler och bedömning SKK 2015
Ringsekreterarutbildning 2014, Brush-Up 2016
CUA 2016 och Preparandkurs för blivande Exteriördomare 2018
Min målsättning för uppdraget i HS är att vara ett nära stöd till sektionerna i exteriörfrågor och Clubshow.
Viktigt att HS och sektionerna kommer nära varandra och att sektionerna känner ett stort stöd och nära
samarbete med HS. Jag vill vara med att driva klubben och rasen framåt. Jag har ett stort kontaktnät inom
rasen och även med andra Retriever raser.

Viktoria Collén
Jag är 32 år och bor i Västerås. Jag är gift med Jonas Collén. Vi har två söner Einar 5 och Terje 2. Vi har för
tillfället ”bara” en Flat. En Flattik vid namn Mary. Hon är 5 år och jag använder henne i praktisk jakt. Inte
så många prov, anledningen är helt enkelt att jag inte har nerverna i styr tyvärr.
Flatten kom in i mitt liv i stort sett samma dag som jag föddes. Då fick nämligen min morbror hem sin
Flathane Rufus. Jag skaffade min första hund i tonåren, en Welsh springerspaniel som jag kallade Ludde.
Sen gick det några år utan hund. Jag blev introducerad till apporteringslivet när jag började hjälpa till vid
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träningar och prov som funktionär, även där var det min morbror som öppnade den dörren med sina
fantastiska flattar. Senare fick jag följa med som åskådare på en jakt och det var då intresset verkligen
slog till på riktigt och vi skaffade vår första egna flat, 2007. Det blev en hane från kennel Sort Guld, Luke.
Luke föll för husse, så det blev husses hund. Ett band som är svårt att förklara, något väldigt speciellt.
Något senare fick jag möjlighet att ta över en treårig hane som blev min första Flat, Tio. Vilken
läromästare! Tyvärr finns varken Tio eller Luke kvar, utan springer på ängarna i himlen. Underbara vovvar
allihop!
Mitt första uppdrag i föreningssammanhang blev för FRK Bergslagen där jag var kassör och
sponsoransvarig för Flatmästerskapet 2013. Därefter har jag suttit som kassör och ordförande i FRK
Bergslagen. Just nu har jag inget uppdrag i styrelsen.
Jag har även gått WT-domarutbildning och B-provledare för SSRK. Jag tycker mer om att vara involverad i
aktiviteter än att själv ställa upp, just utifrån mina egna nerver. Jag har även jägarexamen och tycker det
är väldigt roligt att jobba med hunden i den formen.
Jag hoppas att jag kan tillföra mycket för klubben, både genom inspiration och nytänkande. Jag tror att vi
står i ett läge där vi måste våga tänka nytt men också hitta var energierna finns ute i landet. Vad vill våra
medlemmar och hur kan vi på ett bra sätt möta det. Vi måste lyssna på eldsjälarna men också våga öppna
dörrarna till som inte ses och hörs men har fantastiska idéer. Gör vi inte det finns risken att vi förlorar en
inspirerande framtid för Flatten.
Jag hoppas vi ses ute i banor och ringar under året och att ni delar med er så mycket ni kan av era idéer
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Motion nr 1 Ändring i FRK:s statuter för klubbens vandringspris
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Flatcoated retrieverklubben
Huvudstyrelsen
Svar på motion
Styrelsen anser att klubbens medlemmar har olika geografiska och ekonomiska förutsättningar att
kunna erövra utländska meriter. Utländska meriter skulle inte vara rättvist sett till alla våra
medlemmar.
Huvudstyrelsens yttrande:
Huvudstyrelsen föreslår därför Fullmäktige besluta att avslå motionen.
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Motion nr 2 Gemensam profil

Motion om en gemensam profil
I syfte att skapa en större gemenskap samt att reducera kostnader och arbete strävar både företag och
organisationer att likrikta sin marknadskommunikation. Det gäller såväl profilering med logotyper och system
för t.ex. hemsidor.
Vi lyder under SSRK som har genomfört en likriktning de senaste åren med framförallt sin logotyp, där alla
visar att de tillhör samma organisation, med en särskiljning avseende vilken avdelning man tillhör:

På senaste sektionsmötet den 17 mars 2018 togs det upp diskussionen om ”Ett FRK” där vi känner större
gemenskap i klubben och ett mindre hinder att samarbeta över sektionsgränserna.
Idag är vi 11 sektioner där en sektion (Norr) använder vår centrala logga och övriga 10 sina unika profileringar.
Som ett led i att bygga ”Ett FRK” föreslår jag att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att skapa en gemensam
profil med fortsatt särskiljning mellan sektionerna.
Äng, Nässjö 2018-10-01
Andreas Fälth

Flatcoated retrieverklubben
Huvudstyrelsen
Svar på motion
Huvudstyrelsen är i huvudsak positiv till innehållet i motionen men anser att förutsättningarna måste
utredas.
Huvudstyrelsens yttrande:
Huvudstyrelsen föreslår därför Fullmäktige besluta att avslå motionen, men att fullmäktige ger
huvudstyrelsen i uppdrag att under 2019 skapa en arbetsgrupp i syfte att undersöka
förutsättningarna för en ny gemensam grafisk profil samt vad som eventuellt ska omfattas av denna.
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Motion nr 3 Förändring av vandringspriset Årets flat
Motion om förändring av vandringspriset ”Årets flat”
Idag finns det kriterier för vad man skall uppnå för att bli utsedd till Årets flat. I Charmören nr 4 2017 står att
läsa ” Hunden skall, för att vara meriterad, ha erövrat pris på två officiella utställningar och två jaktprov i
Sverige”.
Inom klubben har vi fantastiska resultat inom många discipliner där de bästa prestationerna kanske försvinner
då en del väljer att fokusera på enskilda aktiviteter. Vi riskerar även att vi får vinnare med mediokra resultat
både på utställning och jaktprov då t.ex. de bästa utställnings- och jakthundarna fokuserar på sin verksamhet.
Om det just är ”Dual purpose” hundarna vi vill premiera, kan man med fördel förändra eller införa priset
”Årets Dual purpose hund” men att man förändrar ”Årets flat” till att vara något baserat på prestation i en
vidare betydelse.
Tittar man på idrottsvärlden utser man inte den bäste fotbollsspelaren baserat på antal mål, räddningar eller
passningar, utan en samlad bild av prestationerna personen genomfört. På samma sätt anser jag att vi skall
utse ”Årets flat”. Som exempel anser jag att man borde vara nominerad för årets svenska flat om man vinner
utställningen på Crufts, även om man inte har två jaktprovsmeriter i Sverige.
Styrelsen är en sammansättning av människor med olika intressen och kan således utgöra jury för utvärdering.
Om kriteriet är just prestation kan man efter nomineringar och övervägande utse en flat inom utställning, jakt,
viltspår, rapport eller kombinerade resultat till årets flat om prestationen anses vara den bästa som skett
under det gångna året.
Jag föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att förändra vandringspriset ”Årets flat” till att den utses
genom utvärdering av en jury, där slutgiltig vinnare utses och motiveras på Fullmäktige 2020.

Äng, Nässjö 2018-10-01
Andreas Fälth

Flatcoated retrieverklubben
Huvudstyrelsen
Svar på motion
Kriterierna för vandringspriset Årets Flat, ”Hunden skall, för att vara meriterad, ha erövrat pris på två
officiella utställningar och två jaktprov i Sverige” överensstämmer med de mål som formuleras i
klubbens stadgar:
- att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda
rasrena hundar.
HS anser därför att prestationer i en vidare betydelse inte skall premieras för just vandringspriset
Årets Flat och att ”Årets Flat” inte ska utses på ett subjektivt sätt.
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Motion nr 4 Utländska jaktmeriter till grund för vandringspriser inom
FRK

Motion om att utländska jaktmeriter skall vara till grund för vandringspriser inom Flatcoated
Retrieverklubben
I enlighet med styrelsens beslut 26 april 2018 (§94) ingår utländska meriter som grund för uttagningen av
lagen för Nordic Championship Flatcoated Retriever. Syftet med denna förändring var att säkerställa att
Sverige skickar sina bästa hundar till mästerskapet.
Vid beräkning och rangordning av hundar för klubbens respektive vandringspris, bör utländska jaktmeriter
ingå med samma syfte som låg till grund för beslutet ovan, att vi premierar de bästa hundarna
Vi föreslår att fullmäktige beslutar att ge styrelsen i uppdrag att inkludera utländska jaktprovsmeriter i
beräkningen av poäng för de vandringspriser som innehåller jaktmerit.

Äng, Nässjö 2018-10-01
Ammis och Andreas Fälth

Flatcoated retrieverklubben
Huvudstyrelsen
Svar på motion
Styrelsen anser att klubbens medlemmar har olika geografiska och ekonomiska förutsättningar att
kunna erövra utländska meriter. Utländska meriter skulle inte vara rättvist sett till alla våra
medlemmar.

Huvudstyrelsens yttrande:
Huvudstyrelsen föreslår därför Fullmäktige besluta att avslå motionen.
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Proposition nr 1 Nya stadgar

Till
FRK:s fullmäktige

Proposition nr 1
Gällande stadgeändring för rasklubb och sektioner.
Yrkande
FRK HS yrkar med stöd av nedanstående motivering att fullmäktige ger FRK HS i uppdrag att be
SSRK HS att godkänna en ändring i FRK:s stadgar §8 Mom.1 till texten: ”Styrelsen utser inom eller
utom sig kassör och sekreterare.”

Motivering
Det är inte alltid lätt att hitta engagerade föreningsmänniskor med rätt kompetens för kassörsjobbet,
till våra olika styrelser. Stadgarna idag tillåter inte en kassör utom styrelsen. Då kassören innehar en
nyckelroll kan det bli oerhört komplicerat ifall kassören tex plötsligt avgår. Lösningen skulle vara tex
en ekonomiansvarig utom styrelsen samt en kassör med ansvaret inom styrelsen. Denna kassör sitter
säkerligen då samtidigt också med annat ansvar inom styrelsen.
I SKK:s nya typstadgar för rasklubbar gällande från 1 januari 2018, ger man utrymme för att ha en
kassör utom styrelsen, vilket skulle underlätta mycket vid tex ovan nämnda scenario eller i de fall en
valberedning helt går bet på att hitta lämplig person.
Vid bifall kommer FRK HS i sin tur även att godkänna en ändring i sektionsstadgarna § 7 Mom. 1,
med samma text som föreslås ovan.
Huvudstyrelsen för Flatcoated retrieverklubben
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Proposition nr 2 Justerad poängberäkning för Årets Flat

Till
FRK:s Fullmäktige

Proposition nr 2
Gällande justerad poängberäkning för vandringspriset Årets Flat
Yrkande
FRK HS har sett över poängberäkningen gällande Årets Flat och konstaterar bland annat att A-provs
resultat inte finns med bland statuterna. FRK HS önskar därför ändra statuterna enligt
poängberäkning nedan.

Huvudstyrelsens förslag
Utställning
BIS SKK

30

BIS SSRK/BIG SKK
BIR
BIM
2a BH/BT
3a BH/BT
4a BH/BT
Cert
CK
Excellent
VG

24
21
18
15
14
13
15
12
9
6

B-prov
EKL 1a pris /GK Praktiskt 27

A-prov
EKL Cert

40

EKL 2a pris
EKL 3e pris
ÖKL 1a pris
ÖKL 2a pris
ÖKL 3e pris
NKL 1a pris
NKL 2a pris
NKL 3e pris
HP oavsett klass

EKL CK
EKL 1a pris
EKL 2a pris
EKL 3e pris
KKL 1a pris
KKL 2a pris
KKL 3e pris

35
30
27
24
21
18
15

24
21
18
15
12
9
6
3
3

Vid eventuellt bifall av fullmäktige kommer förslaget sändas vidare till
Nordsjö AB för fastställande.
Huvudstyrelsen för Flatcoated retrieverklubben
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Proposition nr 3 Höjd medlemsavgift

Till
FRK:s Fullmäktige

Proposition nr 3
Höjd medlemsavgift för fullbetalande medlem i FRK
Yrkande/Bakgrund

Senaste höjningen av medlemsavgiften för fullbetalande medlem var
den 1 januari 2014 med 25%.
FRK har under flera år haft en negativ medlemsutveckling.
Klubben behöver arbeta aktivt med åtgärder för att medlemsantalet istället ska öka.
Åtgärder kostar pengar varför styrelsen föreslår en mindre höjning av medlemsavgiften från och med
den 1 januari 2020 enligt förslaget nedan.

Styrelsens förslag
Att höja medlemsavgiften för fullbetalande medlem med 10%, vilket motsvarar 25 kr, från och med
den 1 januari 2020.

Huvudstyrelsen för Flatcoated retrieverklubben
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