FLATCOATED RETRIEVERLUBBEN
Huvudstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-08-29
Plats: Telefonmöte
§§ 159 - 210
Beslutande:
Monica Olofsson, Ordförande & Informationsansvarig
Helena Svensson, Vice ordförande & Sekreterare
Viktoria Collén, Kassör
Karin Friberg, Avelsansvarig & FB-R kontakt
Johan Markstedt, Jaktansvarig
Sara Leppänen, Ungdomsansvarig
Geir-Ove Andersen, Exteriöransvarige
Suppleant:
Anette Kjellqvist, Utbildningsansvarig § 159–183, § 187–210
Andreas Nordling, Webbansvarig

§ 159 Mötets öppnande
Ordförande Monica Olofsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl. 19.03
§ 160 Val av justerare
Mötet beslutar att Johan Markstedt jämte ordföranden ska justera dagens protokoll.
§ 161 Fastställande av dagordning
Mötet beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg:
§ 192 a Stig Olsson minne
§ 208 a Riktlinjer för ny FRK.nu redaktör
§ 208 b Friexemplar Charmören
§ 162 Föregående HS protokoll
Sekreteraren föredrar huvudstyrelsens protokoll från 20190617
Mötet beslutar att lägga protokollet till handlingarna.
§ 163 In- och utgående skrivelser/post
Sekreteraren föredrar ärendet.
Förelåg en förteckning över in- och utgående skrivelser/post för vecka 25–34, 20190617 – 20190825.
In- och utgående post gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 164 AU beslut
Inga AU beslut att rapportera till mötet.
§ 165 Beslut per capsulam
Sekreteraren föredrar ärendet.
Beslut per capsulam taget 20190707 gällande pris till Elitmästerskapet.
Beslut per capsulam taget 20190719 gällande tidsbegränsning för genomförandet av kennel FB-R samt antal
lotter vid utlottning på FM 2019.
Beslut per capsulam taget 20190821 gällande FRK:s deltagande med gåva till begravning
§ 166 Uppdragslista
Sekreteraren föredrar ärendet. Genomgång av uppdragslista (2018-05-23 – 2019-06-17) för statusuppdatering
av aktuella uppdrag.
§ 167 Charmören och Apportören
Genomgång av vad som ska skickas in till Charmören nr 4 med manusstopp 8/11 och Apportören nr 4 med
manusstopp 15/10.
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§ 168 Protokoll och anteckningar från kommittéer och arbetsgrupper
Mötet beslutar att godkänna och fastställa
Informationskommitténs protokoll nr 2 20190627
Jaktkommitténs protokoll nr 3 20190627
Avelsrådets protokoll nr 3 20190703
Mötet tackar för
Exteriörkommitténs anteckningar från 20190623
FB-R gruppens protokoll nr 2 20190703
Arbetsgruppen för uppfödare protokoll nr 1 20190718
§ 169 Ordförande – Övrigt
Ordföranden lyfter ämnet att arbeta i arbetsgrupper alt. kommittéer.
Mötet föreslår att ämnet diskuteras vidare under vårt fysiska möte i november
Mötet tackar för informationen
§ 170 Sekreterare – Medlemsanalys 190801
Sekreteraren går igenom aktuell statistik per den siste juli. Medlemsantalet ser fortsatt bra ut med en ökning jfr
med samma period förra året.
Mötet tackar för informationen
§ 171 Sekreterare – Inventering FRK HS
Sekreteraren föredrar ärendet. Föreligger ett underlag på en inventeringslista för FRK HS samt rutiner för
fortsatt arbete kring inventarier tillhörande FRK HS.
Mötet beslutar att
godkänna bifogad inventeringslista
att kassören får i uppdrag att hålla listan uppdaterad vid nya inköp
att jaktansvarige gör en inventering av rosetter i slutet av året och återkopplar till kassören om antal och värde.
§ 172 Sekreterare – FRK inbetalningskort
Sekreteraren föredrar ärendet. Föreligger ett förslag på ändrade texter på inbetalningskorten för att förtydliga
att inbetalningen gäller medlemskap i FRK och inte SKK.
Mötet beslutar
att godkänna förslaget om ändrad text på FRK:s inbetalningskort
att sekreteraren får i uppdrag att skicka in ändringarna till SKK
§ 173 Sekreterare – Nya statuter för VP Årets Bruksflat och Årets Lydnadsflat
Sekreteraren informerar om de nya statuterna för årets Bruks- och Lydnadsflat.
Mötet tackar för informationen.
§ 174 Sekreterare – Stadgeändring hos SSRK
Sekreteraren informerar om det svar som har inkommit från SSRK gällande FRK:s stadgeändring
Mötet diskuterade svaret och lade det därefter till handlingar.
§ 175 Sekreterare – Övrigt
Sekreteraren informerar om SSRK HS mötesdatum i höst; 7–8 september och 23–24 november
Mötet tackar för informationen.
§ 176 Ekonomi – utfall jfr budget
Kassören redogör för utfallet för jan-juli jfr med budget. Klubben har fortsatt god ekonomi.
Mötet tackar för informationen
§ 177 Ekonomi – Uppdaterad kontoplan
Kassören informerar om kontoplanen och att alla ansvariga ska skriva ner kontonummer på de underlag som
skickas in till kassören för hantering.
Mötet tackar för informationen
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§ 178 Ekonomi – Återremitterat ärende gällande försäkring HS och sektioner via SKK
Utbildningsansvarig går igenom den information som vi har fått från SKK gällande vår försäkring.
Kassören redogör för det belopp som FRK HS betalar idag för försäkringen, som försäkrar både HS och
sektionerna.
Mötet beslutar att FRK HS fortsätter att betala hela försäkringskostnaden som täcker både HS och sektionerna
att sekreteraren kommunicerar beslutet till sektionerna
§ 179 Ekonomi – Övrigt
Inget övrigt att rapportera
§ 180 Avel – valpträffsguide/tips
Avelsansvarig informerar om den valpträffsguide/tips som ska delas ut till kennlar som ingår samarbetsavtal
med FRK.
Mötet tackar för informationen
§ 181 Avel – Status samarbetsavtalet FRK - Uppfödare
Avelsansvarig ger en statusuppdatering kring samarbetsavtalet mellan FRK och uppfödare.
Tills dagens datum är det 38 som har tecknat avtal. SKK har gjort det enklare för uppfödaren att anmäla flera
valpköpare via formuläret. Avelsansvarige tar fram en jfr mellan nya valpköparmedlemskap och valppaket till
nästa möte, som kan användas som värdemätare.
Mötet tackar för informationen
§ 182 Avel – Status hälsoenkäten
Avelsansvarige informerar om arbetet kring den webbaserade hälsoenkäten som beräknas vara klar i
september/oktober. Mötet tackar för informationen
§ 183 Avel – RAS status och remissförfarande
Avelsansvarige informerar om arbetet kring RAS och hur remissförfarandet kommer att gå till ut till sektioner
och medlemmar. I slutet av september ska RAS gå ut på remiss och ett färdigt förslag läggs fram på fullmäktige
2020.
Mötet tackar för informationen
Anette Kjellqvist lämnar mötet.
§ 184 Avel – Långtidsprojekten
Avelsansvarige ger en statusrapport om långtidsprojekten och det kommande mötet med Henrik Rönnberg på
SLU den 16 september. Det planeras även för ett möte framöver med SLU, ansvariga för hälsostudierna och
avelsansvarig.
Mötet tackar för informationen
§ 185 Avel – Information från avelsrådet
Avelsansvarige informerar om arbetet i avelsrådet
Mötet tackar för informationen
§ 186 Avel - Övrigt
Avelsansvarige informerar om de kommande ögonundersökningarna som ska bekostas av Hälsoprojektet.
Mötet tackar för informationen
Anette Kjellqvist återkommer till mötet
§ 187 Jakt – Riktlinjer för medlem att ansöka om rese/tävlingsbidrag från HS
Jaktansvarige föredrar ärendet. Föreligger ett förslag kring ansökningar om rese/tävlingsbidrag i de fall
medlemmen inte representerar klubben.
Mötet beslutar att vi inte lämnar bidrag till enskilda internationella tävlingsdeltagare, förutom när tävlande fått
i uppdrag att representera klubben.
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§ 188 Jakt – Återremitterat ärendet gällande riktlinjer för deltagande NCFCR
Jaktansvarige föredrar ärendet. Föreligger ett omarbetat förslag gällande riktlinjer för deltagande i NCFCR.
Mötet beslutar:
att återremittera ärendet till jaktansvarige
att sekreteraren får i uppdrag att skicka ut ett capsulam beslut gällande sponsringen
§ 189 Jakt – Utvärdering NCFCR och RasM
Jaktansvarige föredrar ärendet. Föreligger ett förslag på en utvärderingsmall för deltagande i NCFCR och RasM.
Mötet beslutar att återemittera ärendet till jaktansvarig
§ 190 Jakt – Samordnare NCFCR
Jaktansvarige föredrar ärendet. Föreligger ett förslag kring en samordnare för NCFCR
Mötet beslutar att inte utse en samordnare
§ 191 Jakt – Open A Trial Danmark
Jaktansvarige informerar om den inbjudan som inkommit från dansk retrieverklubb gällande ett Open A trial i
Danmark.
Mötet beslutar att jaktansvarige kontaktar avsändaren om att FRK HS avstår medverkan i år
att jaktansvarige utreder frågan om möjligheten att deltaga kommande år.
§ 192 Jakt – Övrigt
Jaktansvarige informerar om status för Rasmästerskapet.
Flatmästerskapet 2019 är över och vi tackar FRK Skåne Blekinge för ett mycket väl genomfört mästerskap!
Sekreteraren skickar ut en inbjudan till utvärderingsmöte mellan ansvariga för FM2019, FM2020,
referensgruppen och HS
Mötet tackar för informationen
§ 192 a Jakt – Stig Olsson Minne till svenskägd hund
Avelsansvarig lyfter info gällande statuterna för Stig Olssons minne, ”utmärkelsen delas ut till alla svenskägda
eller svenskuppfödda Flatcoated retrievers som erövrat Svenskt Jaktprovschampionat under det gångna året”.
Mötet beslutar
att dela ut Stig Olssons minnestavla till Katja Villikka och Gilliam’s Gold White Pigeon Game, som erövrade
SE JCH på NCFCR 2018.
att utmärkelsen/tavlan överlämnas vid NCFCR i Norge av i första hand närvarande HS representant.
att jaktansvarige tar fram ett förslag till nästa möte på hur informationen om utländska hundar med svenskt
championat ska komma jaktansvarige tillhanda.
§ 193 Ungdom – Övrigt
SSRK Ungdoms-SM genomfördes den 27 juli på Lilla Träskaten, Sörmland.
Bästa flatcoat blev Bez-Ami’z What a Sensation och Emilia Bengtsdottir som kom på en fin 3:e plats!
FRK Ungdom har skickat ut en enkät om vad ungdomarna önskar för aktiviteter framöver.
Ungdomsansvarige fortsätter arbetet med att se över ungdomsmedlemskap hos SKK.
Mötet tackar för informationen
§ 194 Utbildning – Flattlägret utbetalning av bidrag till FRK Östra
Utbildningsansvarig föredrar ärendet. Föreligger utvärdering och resultatrapport från FRK Östras Flattläger.
HS tackar FRK Östra för ett väl genomfört läger!
Mötet beslutar att betala ut bidraget om 5000 kr till FRK Östra då dessa har fullföljt de åtaganden som finns i
avtalet.
§ 195 Utbildning – Övrigt
Utbildningsansvarig informerar om nästa år läger som FRK Bergslagen ska anordna den 3 - 5 maj 2020
Mötet tackar för informationen
§ 196 Webb – Återremitterat ärende gällande kalenderfunktionen på webben
Mötet diskuterar det beslut som är tagen gällande en kalender på webben.
Mötet beslutar att återremittera ärendet till webbansvarige
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§ 197 Webb – Övrigt
Webbansvarig informerar om den förfrågan som inkommit från Kina gällande vårt domännamn frk.nu.
Mötet tackar för informationen
§ 198 Exteriör – Nya Råd och Anvisningar (RoA) för ClubShow.
Exteriöransvarig föredrar ärendet. Föreligger ett förslag på nya Råd och anvisningar för ClubShow.
Mötet beslutar att godkänna förslaget samt att ge sekreteraren i uppdrag att se över layouten innan
publicering
§ 199 Exteriör – Riktlinjer för blivande exteriördomare
Exteriöransvarig föredrar ärendet. Föreligger ett förslag på riktlinjer för blivande exteriördomare.
Mötet beslutar att godkänna föreslagna riktlinjer för FRK:s ställningstagande till personer som önskar utbilda
sig till exteriördomare på Flatcoated retriever.
att sekreteraren får i uppdrag att se över layouten innan publicering
§ 200 Exteriör – Utökning av rasregister för en sökande
Exteriöransvarig föredrar ärendet. Föreligger en förfrågan gällande utökat rasregister. Mötet diskuterar frågan.
Mötet beslutar att exteriöransvarige tar kontakt med den sökande i frågan.
§ 201 Exteriör – Övrigt
Exteriöransvarig informerar om ClubShows reportage i Apportören.
Mötet tackar för informationen.
§ 202 FB-R – Skrivelse viltmomentet
FB-R ansvarig informerar om den skrivelse som är inlämnad till SSRK HS angående viltmomentet under FB-R.
FB-R gruppen tycker att skrivelsen faller då frågan kommer att tas upp i den kommande regelrevideringen.
Mötet tackar för informationen
§ 203 FB-R – Marknadsföring av FB-R
FB-R ansvarig informerar om de annonser som finns att skicka ut till sektionerna.
Mötet tackar för informationen
§ 204 FB-R – Fribiljetter Flatmästerskapet
FB-R ansvarig informerar om vinnaren av Fribiljetterna till Flatmästerskapet 2020; Kennel Lopplådan
Mötet tackar för informationen
§ 205 FB-R – Info mastersarbete
Mötet beslutar att bordlägga punkten
§ 206 FB-R – Person att representera FRK vid regelrevidering SSRK
FB-R ansvarig informerar om den kommande regelrevideringen för FB-R inom SSRK.
Mötet beslutar att Karin Friberg blir FRK:s representant i regelrevideringsgruppen
att sekreteraren skickar in svaret till SSRK HS
§ 207 FB-R – Övrigt
Inget övrigt att rapportera
§ 208 Information – motioner till FRK:s fullmäktigemöte
Informationsansvarig föredrar ärendet. HS diskuterar gällande stadgar och utformning av annons i Charmören
samt planen för fortsatt hantering.
Mötet tackar för informationen.
§ 208 a Riktlinjer redaktör frk.nu
Informationsansvarig lämnar info om riktlinjer för rollen som kompletterande redaktör på frk.nu.
Rollen innebär att vara webbansvarig behjälplig, att kommunikationsvägen till frk.nu ska som tidigare vara
hemsida@frk.nu
Mötet tackar för informationen.
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§ 208 b Friexempel av Charmören
Mötet diskuterar Friexemplarslistan och dess syfte och mål. Listan innehåller idag exteriör- och
jaktprovsdomare, djursjukhus och sponsorer. Att erbjuda Charmören digitalt gynnar såväl ekonomi som miljö.
Mötet beslutar
att fr o m 1 januari 2020 erbjuda domare (svenska officiella jakt & exteriör domare) Charmören digitalt via kod
samt till djursjukhusen och sponsorer skicka pappersversionen
att uppdra till sekreterare, Charmörens redaktör samt informationsansvarig att upprätta rutiner för detta.
§ 209 Nästa möte
Sekreteraren kallar till nästa möte i FB-gruppen under v. 39
§ 210 Avslutande möte
Ordföranden tackar alla tappra för ett bra möte och avslutar mötet kl. 23:12

Vid protokollet

______________________________
Helena Svensson
Sekreterare

Justeras:
______________________________
Monica Olofsson
Ordförande
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