FLATCOATED RETRIEVERLUBBEN
Huvudstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-06-17
Plats: Telefonmöte
§§ 109 - 158
Beslutande:
Monica Olofsson, Ordförande & Informationsansvarig
Helena Svensson, Vice ordförande & Sekreterare
Karin Friberg, Avelsansvarig & FB-R kontakt § 134 - 158
Johan Markstedt, Jaktansvarig
Sara Leppänen, Ungdomsansvarig
Geir-Ove Andersen, Exteriöransvarig
Suppleant:
Anette Kjellqvist, Utbildningsansvarig
Anmält förhinder:
Andreas Nordling, Webbansvarig
Viktoria Collén, Kassör

§ 109 Mötets öppnande
Ordförande Monica Olofsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl. 19.14
§ 110 Val av justerare
Mötet beslutar att Geir-Ove Andersen jämte ordföranden ska justera dagens protokoll.
§ 111 Fastställande av dagordning
Mötet beslutar att fastställa dagordningen
§ 112 Föregående HS protokoll
Sekreteraren föredrar huvudstyrelsens protokoll från 20190516
Mötet beslutar att lägga protokollet till handlingarna.
§ 113 In- och utgående skrivelser/post
Sekreteraren föredrar ärendet.
Förelåg en förteckning över in- och utgående skrivelser/post för perioden 20190519 – 20190616.
In- och utgående post gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 114 AU beslut
Förelåg protokoll fört vid möte med AU 20190609 gällande en skrivelse från FRK HS till SKK CS om
efterregistrering av labrador retriever.
Mötet beslutar att lägga protokollet till handlingarna.
§ 115 Beslut per capsulam
Sekreteraren föredrar ärendet.
Beslut per capsulam taget 190529 gällande svar till medlem.
§ 116 Uppdragslista
Sekreteraren föredrar ärendet. Genomgång av uppdragslista (2018-05-23 – 2019-05-16) för statusuppdatering
av aktuella uppdrag.
§ 117 Charmören och Apportören
Genomgång av vad som ska skickas in till Charmören nr 3 med manusstopp 17/8 och Apportören nr 3 med
manusstopp 1/8.
§ 118 Protokoll och anteckningar från kommittéer och arbetsgrupper
Mötet beslutar att godkänna och fastställa Informationskommitténs protokoll nr 1 20190425
Mötet tackar för ungdomsgruppens anteckningar från mötet den 20190522 och FB-R gruppens anteckningar
från 20190523
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§ 119 Ordförande – Kommunikation med medlem
Ordföranden informerar om kommunikation med medlem och meddelar att ärendet nu är avslutat.
Mötet tackar för informationen
§ 120 Ordförande – Övrigt
Ordförande informerar om ”punkter som inte får kommuniceras innan justering.”
Mötet tackar för informationen
§ 121 Sekreterare – Medlemsstatistik 190605
Sekreteraren går igenom aktuell statistik per den siste maj. Medlemsutvecklingen i FRK är fortsatt positiv.
Mötet tackar för informationen
§ 122 Sekreterare – FRK inbetalningskort
Sekreteraren informerar om layouten på FRK:s inbetalningskort som sköts av SKK. Det går att göra vissa
justeringar i text, men inte i övrig layout. Autogiro är tyvärr inte möjligt men kanske e-faktura framöver.
Mötet beslutar att sekreteraren får i uppdrag att se över texten på inbetalningskorten till nästa HS möte
§ 123 Sekreterare – Rutin kring hantering av uppfödarlänkar
Föreligger ett förslag gällande en rutin för hantering av uppfödarlänkarna på www.frk.nu.
Mötet beslutar att godkänna den föreslagna rutin kring hantering av uppfödarlänkar
§ 124 Sekreterare – Remiss Ansökan om utökat rasregister
Sekreteraren informerar om remissen från SSRK gällande en ansökan om utökat rasregister för ansökande
exteriördomare.
Mötet beslutar att godkänna ansökan och att sekreteraren får i uppdrag att svara på remissen
§ 125 Sekreterare – Ändring i statuter för VP Årets Bruksflat och Årets Lydnadsflat
Föreligger ett förslag kring ändrade statuter för Årets Bruks- och Lydnadsflat, instiftade av FRK HS.
Mötet beslutar
att ta bort utställningsmerit som kriterier för att kunna tävla om VP Årets Bruksflat och Årets Lydnadsflat
att sekreteraren får i uppdrag att göra de uppdateringar som krävs i befintliga VP dokument till nästa HS möte
§ 126 Sekreterare - Inventering
Föreligger ett förslag att HS gör en inventering på det material som tillhör HS för att kunna ha med detta till
årsbokslut samt för kontroll på det som finns i HS ägo.
Mötet beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att göra en inventering samt skapa en lista på befintligt material
som finns i HS ägo till nästa HS möte.
§ 127 Sekreterare – HS möte 9–10 november
Föreligger ett förslag från sekreteraren att nästa fysiska möte för HS förläggs på Scandic Elmia i Jönköping.
Mötet beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att boka Scandic Elmia i Jönköping för HS fysiska möte
§ 128 Sekreterare – Medlemsvärvning under Flatmästerskapet
Sekreteraren föreslår att vi försöker värva medlemmar under kommande FM.
Mötet beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att kontakta FRK Skåne/Blekinge i genomförandet.
§ 129 Sekreterare – Övrigt
Inget övrigt att rapportera
§ 130 Ekonomi – utfall jfr budget
Kassören redogör för utfallet för jan-maj jfr med budget.
Mötet tackar för informationen
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§ 131 Ekonomi – FRK befriade från deklaration
Sekreteraren föredrar ärendet. Kassören har skickat in en ansökan till Skatteverket om att FRK ska bli befriade
från att deklarera då vi inte har några inkomster som ska beskattas. Skatteverket har godkänt ansökan och FRK
är nu befriade från deklaration i fem år.
Mötet tackar för informationen
§ 132 Ekonomi – Bankkort
Sekreteraren föredrar ärendet. FRK har nu fått ett bankkort att använda för betalning och som finns i kassörens
förvar. Mötet tackar för informationen
§ 133 Ekonomi – försäkring HS och sektioner via SKK
Sekreteraren föredrar ärendet. Kassören har fått viss information från SKK men FRK önskar svar på fler detaljer
kring försäkringen för att kunna ge en komplett information till sektionerna.
Mötet beslutar att återremittera ärendet till kassören för vidare utredning.
§ 134 Ekonomi – Övrigt
Inget övrigt att rapportera
§ 135 Jakt – Flatmästerskapet 2020
Jaktansvarige informerar om mötet med FRK Värmland som nu kommer att arrangera FM 2020.
Mötet tackar för informationen
§ 136 Jakt – Rasmästerskapet
Jaktansvarige föredrar ärendet.
Mötet diskuterar rasmästerskapet och dess budget. HS anser att budgeten kan godkännas med noteringen att
det är en extra ordinär åtgärd för att kunna genomföra provet i år. Inför nästa år krävs en bättre organisation
och förberedelse.
Mötet beslutade
att godkänna budgeten med notering att en mer hållbar budget och planering krävs till nästa år.
att jaktansvarige får i uppdrag att leverera de dokument som krävs från gården senast den 30 juni.
att jaktansvarige får i uppdrag att se över priser, rosetter och gåvor till berörda senast den 30 juni.
§ 137 Jakt – Val av personer till jaktkommittén
Jaktansvarige föredrar ärendet.
Föreligger ett förslag från jaktansvarige att välja om Anna-Lena Wendt, Linda Vågberg och Kurt Idulv till
jaktkommittén samt välja Ingrid Andrén som ny medlem.
Mötet beslutar att välja om Anna-Lena Wendt, Linda Vågberg och Kurt Idulv samt att välja Ingrid Andrén till ny
medlem i gruppen, med jaktansvarige Johan Markstedt som sammankallande.
Att paragraf § 137 anses omedelbart justerad
§ 138 Jakt – Övrigtf
Inget övrigt att rapportera
§ 139 Ungdom – Broschyr/folder
Ungdomsansvarig föredrar ärendet. Föreligger ett förslag angående nya broschyrer till FRK ungdom.
Mötet beslutar att inte godkänna förslaget för närvarande och
att ungdomsansvarig får i uppdrag att definiera syfte och mål med ungdomsgruppen till nästa HS möte.
§ 140 Ungdom – Tröjor
Ungdomsansvarige föredrar ärendet. Föreligger ett förslag angående tryck av tröjor till FRK ungdom.
Mötet beslutar att inte godkänna förslaget för närvarande utan inväntar uppdraget som ungdomsansvarig har
fått till nästa HS möte under § 139 gällande syfte och mål med ungdomsgruppen.
§ 141 Ungdom – Medlemskap Hundungdom
Ungdomsansvarige föredrar ärendet. FRK har fått ett erbjudande om ett medlemskap i SKK Hundungdom.
Mötet beslutar att ungdomsansvarig får i uppdrag att presentera ett förslag på nästa HS möte
§ 142 Ungdom – Övrigt
Inget övrigt att rapportera.
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§ 143 Exteriör – ClubShow 2019 Katalog för PC
Exteriöransvarige informerar om ClubShow där han var närvarande. Faktura gällande ”katalog för PC” kommer
till FRK från SKK. FRK HS kassör ska vidarefakturera denna avgift till FRK Umeå.
Mötet tackar för informationen
§ 144 Exteriör – Clubshow 2022
Exteriöransvarige informerar om att kontakt är tagen med FRK Gävle Dala med information om att plats och
CUA ska vara klart till hösten.
Mötet tackar för informationen
§ 145 Exteriör – övrigt
Inget övrigt att rapportera
§ 146 FB-R - Fribiljettsdragning Flatmästerskapet
FB-R ansvarige informerar om de uppfödare som har gjort FB-R under 18/19 och som ska vara med i
utlottningen av fribiljetter till Flatmästerskapet 2020. Ordförande och avelsansvarig hanterar dragningen
tillsammans med FRK Skåne/Blekinge under FM.
Mötet tackar för informationen
§ 147 FB-R - Övrigt
FB-R ansvarige föredrar ärendet. Mötet diskuterar innehåll och mål med FB-R samt önskemål om en kortfattat
punktlista med en förklaring om vad FB-R innebär.
Mötet beslutar att avelsansvarig får i uppdrag att skapa en enkel punktlista med en förklaring om FB-R
§ 148 Utbildning - Övrigt
Utbildningsansvarige informerar om Flattlägret 2020 som kommer att arrangeras av FRK Bergslagen.
Mötet tackar för informationen
§ 149 Webb - Övrigt
Inget övrigt att rapportera.
§ 150 Avel - Blodprovstagning
Avelsansvarig informerar om blodprovstagningen under ClubShow.
Mötet diskuterar framtida blodprovstagning gällande långtidsstudierna.
Mötet beslutar
att ställa in medverkan från långtidsstudierna och blodprovstagningen under Flatmästerskapet.
att avelsansvarig informerar berörda parter samt FRK Skåne/Blekinge
Att paragraf § 150 anses omedelbart justerad
§ 151 Avel - Cancerprojektet
Avelsansvarig informerar om cancerprojektet och sekreteraren informerar om det svar som inkommit från
ansvariga för långtidsstudien gällande status på projektet.
Mötet beslutar
att ge avelsansvarig i uppdrag att tillskriva Maja Arendt.
att sekreteraren får i uppdrag att tillskriva ansvariga för långtidsstudien med hänsyn till det ofullständiga svar
som inkommit från dem gällande status på projektet.
Att paragraf § 151 anses omedelbart justerad
§ 152 Avel – Övrigt
Avelsansvarige informerar om hälsostatus för vår ras och nuvarande aktuell info från Agria Breed Profile och att
FRK ska bli bättre på att informera om aktuell information och framför allt lyfta de positiva rapporter som
kommer gällande vår ras.
Mötet tackar för informationen
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§ 153 Information – Ny arbetsgrupp gemensam profil
Ordförande föredrar ärendet. Föreligger ett nytt förslag gällande skapandet av en arbetsgrupp för en
gemensam profil som HS fick i uppdrag under fullmäktige.
Mötet beslutar att utse en arbetsgrupp för att arbeta vidare med klubbens gemensamma profil bestående av:
Andreas Fälth (motionär), Freddy Alm (FRK Östergötland), Andreas Nordling (FRK HS) samt Carina Svensson
(FRK Skåne/Blekinge) som sammankallande.
§ 154 Information – Nyhetsbrev
Ordförande föredrar ärendet. Föreligger ett förslag kring återkallning av det planerade nyhetsbrevet till
sektionerna.
Mötet beslutar att inte påbörja/utforma nyhetsbrev till sektionerna från HS för tillfället.
§ 155 Information – Redaktör på frk.nu
Ordförande föredrar ärendet. Föreligger ett förslag kring en ny redaktör för frk.nu som tillsammans med
Andreas Nordling ska administrera hemsidan.
Mötet beslutar
att utse Camilla Boqvist som redaktör för frk.nu
samt att informationsansvarig återkommer med tydliga riktlinjer om vad det innebär.
§ 156 Information – Övrigt
Ordförande informerar kring detaljerna om reseersättning som vi fått från SSRK samt under sektionsträffen.
Mötet beslutar att ordförande får i uppdrag att sammanställa information kring reseersättning samt att bifoga
detta i FRK HS veckopost.
§ 157 Nästa möte
Sekreteraren kallar till nästa möte i FB-gruppen under v. 35
§ 158 Avslutande möte
Ordföranden tackar för ett bra och givande möte och avslutar kl. 22.13

Vid protokollet

______________________________
Helena Svensson
Sekreterare

Justeras:
______________________________
Monica Olofsson
Ordförande
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Geir-Ove Andersen
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