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Deltagarförteckning

Delegater

Huvudstyrelse

1.

Bergslagen

Thomas Pettersson

Monica Olofsson

2.

Bergslagen

Lena Ohlsson

Helena Svensson

3.

Gävle Dala

Monica Blomkvist

Viktoria Collén

4.

Gävle Dala

Veronica Kivi

Karin Friberg

5.

Mittsvenska

Sara Svedberg

Johan Markstedt

6.

Mittsvenska

Linda Vågberg

Sara Leppänen

7.

Norr

Helena Sandström Jonsson

Geir Ove Andersen

8.

Norr

Anna Vikström

Andreas Nordling

9.

Småland

Alexandra Wolf

Anette Kjellqvist

10. Småland

Karin Wolf

11. Skåne Blekinge

Jesper Petersson

Adjungerande

12. Skåne Blekinge

Carina Svensson

Christer Harmsund

13. Umeå

Rebecka Wahlström

14. Umeå

Lena Lundmark

15. Värmland

Lena Piscator

16. Värmland

Inger Kratz

17. Västra

Jessica Hagman

18. Västra

Kina Spolén

19. Västra

Anton Ahlner

20. Västra

Helén Grönberg

21. Östgöta

Ursula Thienemann

22. Östgöta

Freddy Alm

Övriga anmälda

23. Östra

Lena Rösiö

Anso Pettersson, mötesordförande

24. Östra

Kristina Söderberg

25. Östra

Annika Larsson

26. Östra

Camilla Bäck

27. Östra

Therese Olander

Inbjudna
Marie Hansson, revisor
Camilla Bäck, valberedning
Katarina Spolén, valberedning
Peder Pedersen, valberedning
Låtta Bergstrand, redaktör
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Förslag till dagordning
Flatcoated retrieverklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2020-03-22
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. Motion
b. Propositioner
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande
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Verksamhetsberättelse för Flatcoated retrieverklubben
2019-01-01 – 2019-12-31
Ordinarie ledamöter i HS som valdes 2019-03-17

Innehar mandat till

Ordförande/Informationsansvarig

Monica Olofsson

2020

Vice ordförande/Sekreterare

Helena Svensson

2021

Kassör

Viktoria Collén

2020

Avelsansvarig

Karin Friberg

2020

Jaktansvarig t o m 2019-12-11

Johan Markstedt

2021

Exteriöransvarig

Geir Ove Andersen

2021

Ungdomsansvarig

Sara Leppänen

2020

Suppleanter
1. Webbansvarig Andreas Nordling

2020

2. Utbildningsansvarig Anette Kjellqvist

2020

Adjungerad till huvudstyrelsen
Jaktansvarig Christer Harmsund fr o m 2019-12-11
AU (arbetsutskott)

Avelsråd

Monica Olofsson, Helena Svensson,

Karin Friberg sk., Gunilla Lefwerth

Viktoria Collén

Viktoria Eriksson, Victoria Ekenberg

Firmatecknare

Adjungerad administration hälsoenkäter

Monica Olofsson, Viktoria Collén

Marianne Johansson

Flatcoated retrieverklubbens
organisationsnummer och säte
Klubbens organisationsnummer är 802402–4617
och klubben har sitt säte i Falkenberg.

Adjungerad ögonfrågor
Lena Hägglund
Arbetsgrupp samarbetsprojekt HGG
Katarina Morsk och Marita Stigelius

Revisorer

Arbetsgrupp RAS

Marie Hansson och Eva Sander

Karin Friberg sk., Maria Köhlström,
Andreas Fälth och Brita Rydbäck

Revisorssuppleanter
Carina Lundeklev och Eva Hörnmark
Valberedning
Camilla Bäck, Katarina Spolén, Peder Pedersen

Arbetsgrupp samarbete klubb/uppfödare
Karin Friberg sk., Helena Sandström,
Inger Karlsson och Anette Dyrén

Ansvarig utgivare: Charmören och frk.nu

Ansvarig utgivare: flatmasterskapet.se samt

Monica Olofsson

flatclubshow.se
Monica Olofsson
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Webmaster flatmasterskapet.se samt

Jaktkommitté

flatclubshow.se: Årets arrangerande sektion

Johan Markstedt sk. t o m 2019-12-11
Christer Harmsund sk. fr o m 2019-12-11

Ansvarig FRK:s Facebook-sida
Monica Olofsson

Redaktörer Facebook
Monica Olofsson, Andreas Nordling,

Linda Vågberg, Anna-Lena Wendt, Kurt Idulv
och Ingrid Andrén
Referensgrupp Flatmästerskap
Johan Markstedt sk. t o m 2019-12-11
Christer Harmsund sk. fr o m 2019-12-11

Låtta Bergstrand, Camilla Boquist

Hans Olofsson och Sune Nilsson

Webbmaster frk.nu

Arbetsgrupp NCFCR

Andreas Nordling

Johan Markstedt sk. t o m 2019-12-11

Webbredaktör
Camilla Boquist

Redaktör Charmören
Låtta Bergstrand
Redaktionsråd Charmören
Låtta Bergstrand, Gudrun Brunnström,
Lotta Strauss och Karin Friberg

Christer Harmsund sk. fr o m 2019-12-11
Ammis Fälth och Andreas Fälth
Arbetsgrupp FB-R
Karin Friberg sk., Anette Kjellqvist,
Therese Olander,
Carin Mortensen fr o m april 2019
Ungdomsgruppen
Sara Leppänen sk. Andrea Stenlund,
Tilde Udin, Esther Morberg och

Informationskommitté

Therese Hansson

Monica Olofsson sk., Låtta Bergstrand,
Andreas Nordling, Carin Carlsdotter Denell,

Arbetsgrupp gemensam grafisk profil

Camilla Boquist

Carina Svensson sk., Andreas Fälth,
Freddy Alm, Andreas Nordling,

Arbetsgrupp montermaterial

Jesper Petersson, Helena Svensson

Monica Olofsson, Lotta Strauss,
Therese Olander, Christina Drottsgård

Mottagare av jaktprovskritiker
Carola Eriksson

Exteriörkommittée fr o m 2019-05-16
Geir Ove Andersen sk., Lotta Strauss,

Mottagare av utställningskritiker

Maria Esbjörnsson Lakatos

Geir Ove Andersen
Mottagare av MH protokoll
Avslutat, administreras av SBK digitalt.
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Inledning
Under 2019 har mycket av det arbete som påbörjades under 2018 tagit form och genomförts av
styrelsen tillsammans med kommittéer, arbetsgrupper och sektioner. Styrelsen har sett över och
uppdaterat ett stort antal dokument, rutiner och policys. Det har skapats rutiner för ett kunna
arbeta strukturerat, målinriktat och effektivt i styrelsen. HS har arbetat för att skapa en enklare
kommunikation med sektionerna och hjälpt dem i deras arbete med att hantera den
medlemsinformation som vi får från SKK. Som en följd av detta arbete hade klubben under 2019
en positiv medlemsutveckling!

Möten
Huvudstyrelsen har haft 11 protokollförda möten, varav ett konstituerande sammanträde. Av
dessa 11 möten var 2 fysiska, 2019-03-17 och 2019-11-09/10, resterande 9 möten via telefon.
Arbetsutskottet (AU)
Arbetsutskottet har haft ett möte den 9 juni.
HS och sektioner
I samband med fullmäktige genomfördes en sektionsträff för sektioner och HS. Fokus för dagen
var sektionernas och HS arbete kring medlemsvärvning och hur vi skapar en positiv
medlemsutveckling genom konkreta förslag. HS informerade om samarbetsavtalet mellan
uppfödare/klubb, vi hade en genomgång av SKK:s medlemslistor och hanteringen av dessa.
HS introducerade Poängkampen, en tävling mellan sektionerna med syfte att sporra sektionerna
att genomföra aktiviteter som faller inom ramen för RAS-målen. Det informerades även om det
arbete som Referensgrupp Flatmästerskap hade gjort med att skapa en ny handbok med
tillhörande dokumentation till arrangören för FM.

Sektionerna och HS har under hösten även haft två telefonmöten med högt närvaroantal från
sektionerna. Därutöver kommunikation via telefon/mejl samt i den slutna Facebook-gruppen för
HS ordförande & sekreterare och sektionernas ordförande. HS har skapat en Dataskyddspolicy
inkluderat ett sekretessavtal mellan sektionerna och HS som reglerar behandling av
personuppgifter emellan dessa parter.

SSRK:s funktionärsträff 6 - 7 april 2019
Karin Friberg deltog i seminariet för avelsfrågor, Johan Markstedt deltog i seminariet för
jaktfrågor och Geir Ove Andersen (via SSRK Östra) deltog i seminariet för exteriöra frågor under
funktionärsträffen i Upplands Väsby.
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SSRK:s Fullmäktigemöte 18 - 19 maj 2019
Monica Olofsson, Helena Svensson och Karin Friberg deltog på SSRK:s Fullmäktigemöte i
Upplands Väsby.

Motioner och Propositioner
Fyra motioner och tre proposition behandlades av FRK fullmäktige 2019-03-17.
Motion nr 1 gällande ändring i FRK:s statuter för klubbens vandringspriser-avslogs
Motion nr 2 gällande en gemensam profil-avslogs, dock gav fullmäktige 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.
Motion nr 3 gällande en förändring av Vandringspriset Årets Flat-avslogs.
Motion nr 4 gällande utländska jaktmeriter till grund för vandringspriser inom FRK-avslogs
Proposition 1 gällande stadgeändring-tillstyrktes
Proposition 2 gällande poängberäkning för Årets Flat-tillstyrktes
Proposition 3 gällande höjd medlemsavgift-tillstyrktes

Remisser och skrivelser till SSRK och SKK
FRK HS har under året lämnat remissvar gällande; ansökningar till utbildning för
viltspårsdomare, ansökningar till utbildning för jaktprovsdomare, ansökningar om utökat
rasregister för FCR, regelrevidering för jaktprovsregler A + B och championatregler 2022 – 2026,
förslag till förändring i utställnings- och championatregler 2022-2026, förslag på kommitté och
stadgar för SSRK:s små rasklubbar, poängberäkning för SKK:s bruksavelspris samt skrivelse
till SKK CS (via SSRK HS) angående retroaktiv registrering av labrador retriever.
FRK HS har även skickat en skrivelse gällande stadgeändring (efter HS proposition om att kunna
utse inom eller utom sig en kassör) till SSRK HS som dock inte beviljades.
Det har även gjorts en skrivelse till SSRK gällande förslag på förbättring kring ett framtida SSRK
Prov och användningen av detta till FRK arrangemang.

Försäkring och medlemskap
Under året har klubben varit medlem i Dansk Kennelklubb och engelska Flatcoatdata.
FRK HS och dess sektioner är fortsatt försäkrade i Länsförsäkringar genom SKK, där FRK HS står
för årspremien.

Nya policys
Klubben har under 2019 beslutat om tre nya policys, dels en publiceringspolicy gällande resultat
samt en uppvaktningspolicy berörande medlemmar och sektioner samt en Dataskyddspolicy
inkluderat ett sekretessavtal mellan sektionerna och HS som reglerar behandling av
personuppgifter emellan dessa parter.
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Samarbetspartners
Klubben har tecknat ett fortsatt samarbetsavtal med Agria och ett nytt med Royal Canin. Monica
Olofsson har haft telefon- och mailkontakter med Agria och Royal Canin gällande dessa avtal.
From 2019 har avtalet med Agria utökats att gälla fler av klubbens aktiviteter.

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

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

Medlemmar
Klubben hade 2078 medlemmar per den 31 december 2019. En ökning med 171 medlemmar
sedan tidigare år. Av medlemmarna är 1655 (1605) fullbetalande, 193 (140) familjemedlemmar,
20 (93) valpköparmedlemskap, 141 (0) valpköpare samarbetsavtal, 62 medlemmar bor utomlands,
och vi har 7 hedersmedlemmar (siffror inom parantes är föregående år 2018).

Sektioner
Klubbens elva sektioner har under året bedrivit en bred lokal verksamhet för Flatcoated
retrieverklubbens medlemmar. Mellan april och september hade sektionerna en internt tävling
mellan sig om att öka på antalet familjemedlemskap till klubben. Detta resulterade i 47 nya
familjemedlemskap under dessa 6 månader.
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Information
Charmören
Medlemstidningen Charmören har utkommit med fyra nummer. Tidningen har även 2019 tryckts
av Pipeline Nordic AB. Redaktör Låtta Bergstrand och i redaktionsrådet har förutom redaktören
varit Gudrun Brunnström, Lotta Strauss samt Karin Friberg.
Mässor
Klubben var genom FRK Västra representerad med en rasmonter vid MyDog i Göteborg 3-6
januari 2019. Klubben var även representerad under Stockholms Hundmässa 14-15 december
2019 där rasmontern bemannades av medlemmar från FRK Östra. Medlemmar med hund har
även föredömligt deltagit i rasparaderna.
Sponsring
Utöver klubbens samarbetsavtal har ett sponsringsavtal tecknats med Stegerud Steel AB
gällande Rasmästerskapet, A-prov, med avtalstid om fem år, med start 2019.
Värvningsbrev
Under året har Sara Leppänen skickat ut värvningsbrev till ca 300 nya ägare av Flatcoated
retriever i syfte att värva nya medlemmar.
Flatbutiken
Även 2019 har Ursula Thienemann varit ansvarig för Flatbutiken.
Rasdata
Rasdata har uppdaterats fyra gånger under året och resultat från FB-R, Rallylydnad och
Nosework har tillkommit.

Hemsida/Facebook/IT
Webb och sociala medier
Andreas Nordling har administrerat frk.nu och klubbens Facebooksida. Publiceringar på Facebook
har skötts av Andreas Nordling, Monica Olofsson, Camilla Boquist och Låtta Bergstrand.
Publiceringar på frk.nu har skötts av Andreas Nordling, Camilla Boquist och valpförmedling
Viktoria Eriksson. Samtliga arkiv över resultat och utmärkelser har uppdaterats och kompletterats
under året. Formulären för klubbens vandringspriser har justerats för att underlätta framtida
arbete. Klubbens protokoll har publicerats så skyndsamt som varit möjligt med hänsyn till
justeringar. Under året har det skapats nya rutiner för uppdatering och översyn av
uppfödarlänkarna på frk.nu samt dess betalning.
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Facebook
Föregående års trend fortsätter. Klubbens officiella Facebook-sida får fler och fler följare. Vi har
ökat med cirka 275 följare under året och i skrivande stund har Facebook-sidan 3801 unika
följare. Värt att nämnas i sammanhanget är att klubben under samma period har cirka 2000
betalande medlemmar. Under 2019 gjorde 61 inlägg och det som engagerar mest är hyllningar till
framgångsrika ekipage. Delad glädje är dubbel glädje!

FRK-webben
Samtidigt som Facebook-sidan ökar över tid minskar
antalet besökare på FRK-webben (FRK.nu) även i år.
Sannolikt för att det snabba och engagerande innehållet
framför allt finns i de sociala kanalerna. På FRK-webben
finns fakta, arkivet och den mer statiska informationen.
Båda kanalerna behövs men har olika syften.

Flatmästerskaps-webben
Flatmästerskapets webbplats för 2020 har flyttats och omarbetats under 2019 i samarbete med
Värmlands-sektionen. Nya fina bilder har tagits fram med hjälp av Jessika Hedén. I samband med
detta nedmonterades 2019 års webbplats och webbadressen flatmästerskapet.se pekades om.
Framöver är det tänkt att flatmästerskapssajten ska gå i arv mellan arrangerande sektioner.
I syfte att lägga kraft och krut på själva arrangemanget hellre än teknik.
Av samma anledning prövades SSRK-prov för FM2019 där det uppkom utmaningar i
klassindelning och lottning men med en stor administrativ vinning i betalningsprocessen.

Molntjänst
HS och sektionerna har använt Storegate för dokumentöverföring och förvaring. Storegate har
även till fördel använts vid andra projekt och arbetsgruppsmöten där information behöver delas
med flera personer.
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Ungdomsgruppen
FRK Ungdom har under året bestått av Sara Leppänen som sammankallande, Andrea Stenlund,
Tilde Udin, Esther Moberg och Therese Hansson. De har haft tre möten varav ett fysiskt möte i
Göteborg i samband med en kick-off. Sara, Andrea och Esther deltog i kick-offen i februari, vars
syfte var att planera inför 2019 och hur FRK ungdom ska kunna marknadsföra sig och sina
aktiviteter. Under hösten skickades det ut en enkät till alla ungdomar i klubben (73 st) där FRK
Ungdom ville få input från ungdomarna om intresset för aktiviteter som t ex ett prova-på-läger.
Det inkom endast 11 svar.
Den aktivitet som FRK Ungdom i huvudsak deltagit i de senaste åren har varit SSRK:s UngdomsSM. Då det konstaterades att det under en längre tid varit en mycket liten efterfrågan på
aktiviteter och samtidigt svårt att ordna egna aktiviteter beslutades det därför att FRK Ungdom, i
sin nuvarande form, skulle läggas ner den 31 december 2019. Istället ska ungdomarna inkluderas
i klubbens arbete t ex i kommittéer och arbetsgrupper. Det beslöts även att ett
ungdomsstipendium skulle tas fram under 2020 och att samarbete med Svensk Hundungdom ska
vara ett mål.

Exteriör
Under året har det bildats en exteriörkommittée med målsättningen att utveckla arbetet inom
exteriörområdet och som kommer våra medlemmar och härliga ras till gagn. De som har ingått i
kommittén är: Geir Ove Andersen (s.k), Lotta Strauss och Maria Esbjörnsson Lakatos. De har haft
två protokollförda möten och därutöver kontakt via mejl, telefon och Facebook.

Statistik utställningsåret 2019
Antal starter har ökad från 2528 till 2682. Det ger ett snitt på 40 hundar per utställning 2019
(Ej valpar inräknad)
2019

FLATCOATED RETRIEVER

Antal priser

%

Antal individer

%

Pris

1293

48,21%

435

50,12%

3

0,11%

2

0,23%

D

2246

83,74%

718

82,72%

E

25

0,93%

25

2,88%

G

8

0,30%

8

0,92%

K

3

0,11%

3

0,35%

S

393

14,65%

292

33,64%

V

2682

100,00%

868

100,00%

CK

X starter / individer totalt
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Club Show
Club Show anordnades av Umeå sektionen, torsdagen den 30 maj (Kristi Himmelsfärds dag) i
Hörnefors, ca 3 mil söder om Umeå. En välorganiserad Club Show med massor av priser och glatt
humör runt ringarna. FRK HS exteriöransvarige öppnade årets Club Show. Det bjöds på bubbel,
flaggor och nationalsång!
Domare för dagen var Sarah Whittaker, hanar och Gemma Jacobs, tikar.
Det var 124 hundar anmälda.
BIS CH O'Flanagan Twist of Lime, äg. Nina Ökvist

BIM : CH Caci's I'm Just Smashing

2 bh CH Cacis We Are The Heroes

äg. Carina Östman, Mikael Persson

äg. Carina Östman, Mikael Persson

2 bt CH Inspirations Simply The Best

3 bh CH Altaflats Ganjaman, äg. Helena Marklund

äg. Lars Nilsson

4 bh CERT Inspirations Wish You All The Best,

3 bt CERT O'Flanagan Madhatter Hold Your Hat

äg. Lars Nilsson

äg. Lena Hägglund

R-CERT CH Dakotaspirit U Got The Look,

4 bt R-CERT CH Altaflats Midnight Special

äg. Minna Sihvonen

äg. Madeleine Asp Mikko, Peter Asp

Arbete med kommande Club Show
Club Show 2020 kommer att arrangeras av Östergötland sektionen den 7 juni i Norrköping.
Exteriöransvarig i HS har haft regelbunden kontakt med Östergötland under året samt varit
behjälplig i planeringen av kommande Club Show i Bergslagen och Gävle Dala.
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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 2019 auktoriserade SKK följande exteriördomare: Åke Cronander, Lena Rollmar och
Michael Ganzer för Flatcoated retriever genom utökning av rasregister, sedan FRK getts möjlighet
att yttra sig i ärendet.
Riktlinjer för blivande exteriördomare och utökat rasregister
Under året har det tagits fram riktlinjer för domare som önskar utöka sitt rasregister och även för
blivande exteriördomare. Riktlinjerna finns tillgängliga på vår hemsida www.frk.nu.
Råd & anvisningar Club Show (RoA)
En total översyn av Club Shows Råd och Anvisningar har gjorts av exteriöransvarig då det under
åren har skett förändringar med regler och riktlinjer. De senaste årens arrangörer har varit
behjälpliga med information för att kunna utforma dessa nya RoA och den 25 juni togs de i bruk
och publicerades på www.frk.nu.
Kurs i Anatomi & bedömning
Exteriörkommittéen har under en lång tid arbetat för denna kurs och till glädje för oss och våra
medlemmar så kommer denna kurs att gå av stapeln söndagen den 29 mars 2020.
Plats: Scandic Star Sollentuna
Lärare / instruktör: Karin Brostam Berglund
SRD (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar)
En SRD sammanställning för 2018 är gjord och inskickad till SKK samt publicerad i
Charmören nr 2 2019. Under perioden var det 2528 startande vid 66 utställningstillfällen. Ett snitt
på 38 startande per utställning (Ej valpar). Det var 836 olika individer. Av 66 utställningstillfällen
så är det 57 inrapporterade SRD blanketter.

Ögon
Ca 1% av de startande fick notering att SRD relaterat problem iakttagits (något djupliggande
ögon). Stor majoritet av domarna kommenterar att hundarna uppvisar mycket sunda ögon med
utmärkta uttryck.
Majoriteten av domarna (80%) har inte hittat tecken på djupliggande ögon.
Av de få rapporter om något djupliggande ögon så har ingen skrivit att det har påverkat hunden.
En utländsk domare som har anmärkt på något djupliggande ögon på några individer ser en
markant minskning sen tidigare år denna har dömt.
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Övriga
Av utställnings kritikerna att döma, så återkommer ofta: Fantastiska huvuden och uttryck,
utmärkt helhet och proportioner, utmärkt bröstdjup, något rak överarm, parallella och
vägvinnande rörelser.
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.
Majoriteten av domare uttrycker att dom ser sunda hundar av mycket hög kvalité.
Av dom 836 olika individer som har startat så har 80% fått Excellent och 50% av dessa med CK.
Flatcoated Retrieverns fortsatta plats på SRD-listan
Majoriteten av domare tycker inte att rasen skall finnas kvar på listan, därav flertalet
rasspecialister.
11 av 57 rapporter tycker att Flatcoated retrievern skall finnas kvar på listan, men 7 av dessa har
inte givit någon anmärkning på hundarna (ej hittat någon hund med något för djupliggande ögon)
1 nordisk rasdomare tycker rasen skall ligga kvar på listan.
7 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. Flatcoated retrieverklubben anser att detta är ett bra beslut, då
uppfattningen har varit att detta inte har varit något problem i rasen.

Utbildningsverksamhet
Utbildningsansvarig har under våren genomfört SKK:s webbkurs inom Föreningsteknik.
Sektionerna har blivit informerade om olika möjligheter till fortbildning och föreläsningar under
årets gång. Flattlägret arrangerades 1–3 maj av FRK Östras sektion. Ett väl genomfört läger för de
51 deltagare som checkade in på Barnens Ö. De instruktörer som bjudits in var: Heidi Kvan,
Åse Tøfte, Anna-Lena Wendt, Poul Rønnow och Asbjørn Kristiensen.
Det har också varit fokus på att utbilda FB-R team ute i sektionerna under året. En tids och
planeringskalender är också utarbetad till hjälp för sektionerna att hålla reda på viktiga datum
under årets gång. Denna finns på hemsidan under fliken ”om klubben” och under rubriken
klubbhandboken.
Planerna för uppfödarutbildning läggs på framtiden då utbildningen skall ske i samarbete med
avelsgruppen och denna arbetsgrupp har haft väldigt mycket arbete under året.
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Jaktprovsverksamhet
Under året har jaktkommittén haft fyra protokollförda möten, två på våren med sammankallande
Tina Engström och två under hösten med sammankallande Johan Markstedt. Den 11 december
valdes Christer Harmsund in som adjungerad jaktansvarig och tog över ansvaret från Johan
Markstedt. Övriga medlemmar i kommittén har varit Anna-Lena Wendt, Linda Vågberg,
Kurt Idulv och Ingrid Andrén (fr o m 2019-06-17).
Referensgruppen för Flatmästerskapet har haft löpande kontakter via telefon och Facebook vad
det gäller frågor och funderingar från arrangerande sektioner. Under hösten hölls ett
utvärderingsmöte mellan arrangörerna för 2019, 2020 samt referensgrupp och HS i syfte att
överföra information och erfarenheter mellan berörda parter.
NCFCR utvecklingsgrupp för nordiska mästerskapet (NCD) har under året bestått av Ammis och
Andreas Fälth. Informella diskussioner har förts med gruppens nuvarande eller tidigare
medlemmar i Norge och Danmark om hur utveckla NCFCR och utvecklingen av FCR som
jakthund.
Tyvärr så blev 2019-års NCFCR i Halden, Norge inställt på grund av en smittsam sjukdom hos
hund som bland annat berörde området där tävlingen skulle hållas. Nyheten för årets mästerskap
var att varje land erbjöds starta med tre lag á tre ekipage/lag på lagtävlingen, ett workingtest på
elitnivå (IWT) samt start på B-prov i elitklass dagen efter, för de som var kvalificerade för detta.
Medlemmarna visade ett stort intresse för platserna och tre lag utsågs av jaktansvarig enligt
gällande regler för NCFCR.
Tina Engström har representerat FRK i SSRK: s regelrevideringskommittée, vars arbete låg till
grund för SSRK HS förslag till nya jaktprovsregler till SSRK:s fullmäktigemöte 18–19 maj 2019.
Jaktprov
Under året har 279 hundar (309) gjort 544 starter i B prov. (524). Av dessa starter har 292 varit i
NKL (307), 167 ÖKL (129) och 85 EKL (89). (2018 års siffror inom parantes). 53,7 % har gått till
pris (59,6) varav 14,3 % till 1: a pris
Under året har 20 hundar startat på A prov. Dessa har gjort 27 starter (35) varav 10 KKL och 17
starter i EKL. I KKL har utdelats ett 2: a pris och ett 3:e pris. I Elitklass har det utdelats ett 1:a
pris, ett 2:a pris och två 3:e pris.

Carola Eriksson har under året förtjänstfullt rapporterat in den sammanfattande kritiken för
jaktproven till Rasdata.
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Vi har under året fått två stycken nya SEJCH som erhåller tavlan Stig Olssons minne.
Tavlan utdelas under fullmäktige eller vid Flatmästerskapen. Dessa nya champions är:
SE JCH Bez-Amis This Is Why I’m Hot, Marie Bergland
SE JCH SE VCH SPH III LP II Skeppartorps Crackling Flash, Helene Fogelberg

Det har även delats ut en Stig Olssons minnestavla retroaktivt till Katja Villikka, Finland och
hennes FI JCH SE JCH Gilliams Gold White Pigeon Game, som under Superweekend för FCR den
12-14 oktober 2018 fick ett 1:a pris på B-prov och därmed ett SE JCH.

Flatmästerskapet hölls i Olofström och arrangerades av FRK Skåne/Blekinge. Hela 502 st
ekipage hade anmält sig (hela 8 nationer representerade!) och av dessa kom 440 till start.
Flatmästare blev
Zebulons Kells Rock & Pär Jonsson
Övriga klassvinnare:
Unghundsklass
Elemors Choice Of Fixa & Monika Pfeiffer
Nybörjarklass
Straight Flush My Number One & Linnea Ottosson
Öppenklass
Engsboda Always Will To Please & Maria Wendeler Trellman
Veteranklass
Bez-Amis This Is Why I’m Hot & Marie Bergland
Bästa uppfödare: Kennel Feedback’s

Elitmästerskapen 2019 (SSRK)
Priset till bästa Flatcoated i elitmästerskapen gick till NO JCH SE JCH Zebulons Karrakatta &
Gisela Fuchs. Elitkampen gick av stapeln i augusti och hölls av SSRK Östra.
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Rasmästerskapet A-prov (RasM)
Rasmästerskapet hölls den 19 oktober på Långtora utanför Enköping. Det blev 8 ekipage som
kände sig manade att delta. Provledare var Sune Nilsson, kommissarie Camilla Bäck och domare
för dagen var Sören Swärdh och Jenny Hamring.

Segrare blev Bjarne Holm och Waternuts High and Mighty (NO) med 1: a pris och Cert.
2: a blev Ammis Fälth med Allikon Tulisielu med ett 3:e pris
3: a blev Johnny Eckhaus med DK CH(+J) DEVDH CH INT CH DE CH Child Of Hope Be Refreshed
By Pepsi med ett 3:e pris
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FRK avelsråd verksamhetsrapport 2019
Presenteras separat på fullmäktige samt i Charmören nr 2/2020
Avelsrådet har under 2019 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 (administration hälsoenkäterna), Lena Hägglund (ögonfrågor)

Vi har under perioden jan-dec haft 5 protokollförda telefonmöten samt kontinuerlig kontakt via en
egen Facebookgrupp, men även via telefon och e-mail. Mötesprotokollen har publicerats på
klubbens hemsida efter fastställande av HS.
Adjungerade samt arbetsgruppen för samarbetsprojekten HGG, har kallats till samtliga möten
samt varit delaktiga i Facebookgruppen. 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.
Arbetsgrupper som varit aktiva under året:
- Samarbetsprojekt HGG (SLU/UU)
- Samarbete uppfödare/klubb
- RAS-revidering
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Klubbens avelsarbete 2019
ALLMÄNT
Avelsrådet samt de till avelsrådet kopplade arbetsgrupperna, har förutom löpande arbete, både
lyft gamla frågor samt utvecklat nya projekt under 2019.
Avelsrådet har varit representerat på:
- SSRK:s funktionärsträff (avelsprogrammet) - Karin Friberg.
- Presentationen av ”HD-utredningen” – Victoria Ekenberg
Avelsansvarig har under året gått en webbaserad utbildning i höft- och armbågsdysplasi för ICB
(Institute of Canine Biology)
Klubben har också fortsatt medlemskap i engelska ”Flatcoatdata” för att få tillgång till utländska
hundars stamtavlor och meriter. Medlemskapet i DKK för tillgång till danska ”Hundeweb”, har
under året övergått från privat till klubbmedlemskap.

MEDLEMSINFORMATION
Avelsrådet har informerat i varje nummer av Charmören samt genom sina protokoll på hemsidan.
Informationen i Charmören har både bestått av löpande arbete i informationsform samt specifikt
om vissa delar i artikel- eller annonsform.
ARBETSGRUPPER
Arbetsgrupp RAS-revidering
Arbetsgruppen bestående av: Karin Friberg (sammankallande), Maria Köhlström (SSRK),
Brita Rydbäck samt Andreas Fälth har haft enstaka telefonmöte samt kontakt via Messenger
grupp. Gruppen släppte i december, revision nr 2 av RAS gällande åren 2020 - 2024, för första
remissrundan av två.
Främsta målen med revisionen har varit att:
- göra RAS mer lättläst
- sätta mätbara mål
- tillgodose SSRK:s/SKK:s önskan om att göra om layout att innefatta bl.a bilder.
Arbetsgrupp ”Uppfödare/Klubb”
Arbetsgruppen har bestått av Karin Friberg (sammankallande), Inger Karlsson, Helena Sandström
samt Anette Dyrén. Arbetsgruppens arbete har under året varit att genomföra de beslut som togs
2018. 1 protokollfört telefonmöte har genomförts och genom den egna Facebookgruppen har
gruppen haft kontinuerlig kontakt. Ett utskick via post, gick ut under våren till alla de uppfödare
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som registrerat en kull FCR-valpar inom en 5 årsperiod. Första samarbetsavtalet tecknades i april
och 31 december hade hela 46 uppfödare skrivit på samarbetsavtalet.
De uppfödare som tecknat avtal med klubben har också under året fått ett kompendium med tips
på valpträffar, erbjudande om att delta på ett webinar samt erbjudande om rabatt på
julannonsering.

De valpköpar-kit som ingår i avtalet har Låtta Bergstrand skickat ut. Från april – december blev
hela 142 st nya medlemmar i klubben, via samarbetsavtalet. Vi har också bett de uppfödare som
är med i samarbetsavtalet, om feedback och genom denna kunnat fortsätta arbetet med
utvecklingen.
Uppfödarna har uppmärksammats i varje nummer av Charmören samt på hemsidan.
Arbetsgruppen har också varit en del i utvecklingen av dom lokala uppfödarträffarna och den
s.k hälsoenkäten. Klubbens nya webbaserade hälsoenkät stod klar i december.
En utvärdering har gjorts av de angivna syften och mål som skrevs vid skapandet av gruppen:
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. –

142 nya medlemmar har tillkommit via samarbetsavtalet vilket resulterat i att klubben nu återigen
kommit över 2000-strecket och därmed också återigen får 4 delegater till SSRK:s nästa
fullmäktige om siffrorna håller i sig.
- Att få till lokala uppfödarträffar som ev. kan leda till central uppfödarkonferens –

FRK Östra har genomfört kvällsträffar på två geografiskt skilda ställen.
Norr/Umeå har ett färdigt program för en gemensam helgträff. Rapporteringen från de lokala
träffarna ska vara underlag för en central konferens 2021.
- Att skapa ett ”uppfödarpaket” som bygger på win-win för klubb/sektion/medlem/uppfödare. –

Samarbetsavtalet har utvecklats under året med bl.a tips för valpträffar och rabatt på
julannonsering
- Att ett aktivt samarbete med sektionerna gör att nya medlemmar fångas upp och blir aktivt
deltagande. –

Ordförande/sekreterare har haft kontinuerliga möten med sektionerna och kontakt via Facebook
grupp. Klubben har också infört en sporrande ”poängkamp” för sektionerna.
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- Att hälsoenkäterna diskuteras ordentligt och vi får en klar bild av varför vi måste hjälpas åt och
hur samt till vad dom används. –

Diskuterat frågan i arbetsgruppen, avelsrådet samt genomfört en enkät med samarbetande
kennlar om vad som är viktigt.
- 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. – Genomfört 2018
- Att arbetsgruppen efter förslagsställning till HS, finns kvar som referensgrupp inför lokala
uppfödarträffar och ev. centrala uppfödar-/avelskonferenser – Pågående

Arbetsgrupp “Samarbetsprojekt Hund Genetik Gruppen” (HGG) - SLU och UU
Arbetsgruppen där Marita Stigelius och Katarina Morsk ingår från FRK, har under året skickat ut
enkät nr 2 till de flesta deltagare i långtidsstudien. Stort jobb har lagts på att reda ut saknade
adresser/ägarändringar och att skicka påminnelser till deltagare. I detta arbete har avelsrådets
adjungerade Marianne Johansson, varit behjälplig. Två fysiska möten i arbetsgruppen har hållits
under året. Arbetsgruppen samlade in blodprov under Club Show i Umeå och information om
projekten delgavs.
Arbetsgruppen har haft både telefonmöten och fysiska möten med HGG under året för
avstämning ang. deltagare i projekten samt förberedelser inför studentarbete som syftar till att
sammanställa enkätsvaren.
Ett möte genomfördes i september där avelsansvarig Karin Friberg, Henrik Rönnberg och student
Malin Halvarsson deltog. Mötet var starten på ett studentprojekt som ska redovisas i januari
2020.
Ett uppföljande Skype-möte genomfördes i oktober, för en summering och nystart med
deltagande från Henrik Rönnberg, Åke Hedhammar, Maja-Louise Arendt, avelsansvarig Karin
Friberg och student Malin Halvarsson.
Klubben har erbjudit de hundar som fått PRA-diagnos att stå för uppföljande ERG-undersökning
samt OCT-undersökning av chorioretinopati-diagnostiserad hund ( se ögon ) och SLU har tagit
kostnaden för obduktion av RD-drabbad hund.
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Valpförmedling
Under verksamhetsåret 2019 har valpförmedlingen mottagit 32 st ansökningar om annonser.
Fördelning:
12 st valpannonser - föräldrar med BÅDE jakt och utställningsmerit
13 st valpannonser - föräldrar med jakt ELLER utställningsmerit
4 st annonser - Omplacering sökes
1st annons - Omplacering finnes
2 st annonser - inte godkända pga att hanhundarna redan hade mer än 100 valpar.

Hälsoenkäten/Uppfödarenkät
Arbetet med den webbaserade hälsoenkäten har pågått under året och stod klar i december.
Återstår det praktiska genomförandet att få ut den till samtliga uppfödare med samarbetsavtal
samt till uppfödare med kull födda 2016 samt uppföljande enkäter till uppfödare med kull 2014
och 2012.
STATISTIK
Registreringar 2019
Antalet registreringar har jämfört med föregående år ökat. Totalt under 2019 registrerades 880 st
FCR under 2019 varav 18 importer.
• 94 tikar och 73 hanar användes i avel i totalt 96 kullar.
• Genomsnittliga inavelsgraden var under 2019 på 1,5 % för årets kombinationer.
En sammanställning av registreringssiffrorna för 2018 till och med 2019 kan ses i tabellen nedan.
Även en sammanställning av inavelsgraden i gjorda parningar under samma period kan ses
nedan. Två kullar har under 2019 haft mer än 6,25% i inavelsgrad.
Nedan: Antalet registrerade Flatcoated retriever under 2018–2019, samt fördelning av inavelsgraden i
gjorda parningar under samma period.

22

Nedan: Genomsnittlig inavelsgrad per år mellan 2009–2019

Antal kullar
2019 har 96 kullar fötts i Sverige. Medelkullstorleken har under 2019 ökat något till
omkring 8,1 st valpar/kull.
Figuren nedan visar fördelning av kullstorlek under 2009–2019 för FCR. Noteras bör att antalet
kullar med endast 1 valp i är något överskattad då importer som registreras i Sverige registreras
som hund ur kull på 1 valp. Största kullstorleken under denna period är 15 valpar. Tikars
reproduktiva ålder är under samma period i medel 4,4 år. Äldsta tiken som använts har
varit 8,7 år.
Nedan: Fördelning av kullstorlek under perioden 2010–2019 för alla svenskfödda Flatcoated retriever
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Nedan: Diagram över samband mellan medelkullstorlek jämfört med medel inavels% under 2009-2019* 2
*2019 års data endast inkluderat t.o.m. 2019-11-25.

Avelsbas
Utnyttjad avelsbas 2019 var 102 och tillgänglig avelsbas 406. Jämfört med 2018 är detta en
minskning från 124/382.
Det är 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 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 tabellen nedan kan resultatet ses från beräkningar av avelsbasen för Flatcoated retriever. Detta
beräknas i femårsperioder.
Ändringen i avelsbas per år mellan 2012–2019 kan även den ses nedan. 2018 konstaterades att
förbättringen i avelsbas hade planat ut jämfört med 2017 och under 2019 kan vi tyvärr se en
minskning igen. Tillgänglig avelsbas ligger fortsatt högt men riskerar att minska snabbt om
utnyttjad inte ökas under kommande år.
Nedan: Beräknad avelsbas för de tre senaste 5 årsperioderna för alla svenskregistrerade Flatcoated
retriever.
Beräkningsperiod

Tillgänglig avelsbas

Utnyttjad avelsbas

Valpar/kullar använd i
beräkning

2015-2019

406

102

3880/634

2010-2014

439

132

4161/724

2005-2009

300

102

5584/867

*2019 års resultat är beräknat med födelsedata fram t.o.m. 2019-11-25
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Mest använda hanhundar
Avelsrådet vill påpeka vikten av att utvärdera kullar/valpar efter en hanhund efter ca 3-4 kullar.
Under 2019 har 73 olika hanar använts i avel, en mindre än under 2018. En ökning har skett i
användningen av tidigare redan välanvända hanhundar under 2019.
2019
•

2018
7 hundar kommit upp i 3 eller fler

•

svenska kullar under året.
•

6 hanar är upphov till 2 kullar och

under året.
•

övriga är upphov till en kull under 2019.
•

6 hundar använda under 2019 har 74

•

12 av de hundar som använts under

•
•

10 av de hundar som använts under

året, har totalt 5 kullar eller fler i

året, har totalt 5 kullar eller fler i

Sverige.

Sverige.

6 hundar använda under 2019 har fler
30 st (41 %) av hanhundarna användes
för första gången till 1 kull under 2019.

•

3 hundar använda under 2018 har 74
svenska avkommor eller fler.

•

än 10 kullar totalt i Sverge.
•

9 hanar är upphov till 2 kullar och
övriga är upphov till en kull under 2018.

svenska avkommor eller fler.
•

5 hundar kommit upp i 3 svenska kullar

36 st (49%) av hundarna användes för
första gången till 1 kull.

•

Flera av hundarna i tabellen nedan har
även kullar registrerade utomlands.

Flera av hundarna i tabellen nedan har
även kullar registrerade utomlands.
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Endast svenska kullar finns redovisade i tabellen nedan.

Mellan 2010 – 2019 så har 215 olika unika hanhundar använts i avel vilket motsvarar 5,4% av alla
svenskregistrerade hanar under denna period. Medelåldern för första användning av en hane
ligger under denna tio års period på 3,3 år, 42 stycken hanar har under denna period debuterat i
avel före 2 års ålder.
Barnbarnskurva
Figuren nedan visar ett urval av de hundar, hanar och tikar, inom rasen som enligt beräkning har flest
barnbarn (300 - 1100) registrerade.
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Föräldradjurens ålder vid första valpkull
I tabellen nedan sammanställs föräldradjurens ålder vid första valpkull under 2018 och 2019.
Under 2019 har andelen yngre djur som använts i avel ökat. Större antal har nu varit under 3 år
gamla vid första användning.

LEDER
Nedan kan gjorda parningskombinationer med avseende på föräldradjurens HD- status ses.
Något färre kombinationer HD B x HD B hundar samt färre hundar med HD status okänd
användes till parningar under 2019 jämfört med 2017–2018.

Parningskombinationer gjorda med avseende på föräldradjurens HD diagnos vid parningstillfället. Gäller
åren 2017–2019.
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Nedan: Sammanställning av resultatet från HD röntgade hundar födda mellan 2017–2018.

Av de 703 födda hundarna under 2018 har 280st röntgats. Snittåldern för röntgen har minskat
från 17 mån till 15. Andelen med HD grad A har i årskull 2018 ökat till 81% från 71,8% under 2017,
övriga graderingar har minskat jämfört med de födda 2017.
Antalet röntgade individer mot registrerade individer/årskull ligger hittills för individer födda 2018
på 40 % och siffran dalar för varje år sedan 2008. Ett mer rättvisande mått kan ses för 2017 års
årskull (fler har hunnit röntgas) där har 58% av årskullen röntgats vilket är något bättre än de 55,5
% som kunde ses för 2016.
Fortsättningsvis måste vi ändå gemensamt uppmana alla/varandra att bli bättre på att låta
höftledsröntga sina hundar!
HD % har beräknats ifrån antalet testade individer. Sjunker antalet testade individer så minskar
säkerheten i denna siffra som ett mått för populationen. Under 2017 låg HD % på 10,8%. Beräknat
med antal röntgade hundar hittills från årskull 2018 så ligger deras HD % på låga 6,4%.

HD-index
Ett utvärderingsarbete pågår för att ev. hitta nya rekommendationer.
(Alla siffror inom parentes = 2018/2017)

Under året har avelsrådet återigen stött och blött frågan om HD-index inom gruppen och med
SKK. Ett utredningsarbete är påbörjat (se nedan) Frågan om index vara eller inte vara i vår ras är
ännu inte fullt utredd och kommer fortsätta under 2020, då index i vår ras visat sig vara oerhört
komplext.
Av de 461 (454/493) som röntgades 2019 hade 302 (333/286) hundar ett HD-index 100 eller över
den 31 december 2019 (HD-index ändras beroende på ny HD-status i släktleden).
347 (323/284) var avlästa HD A där index varierade från 118–87 (118-93 för 2018)
Inga (2/2) hundar med HD B hade index 100 eller över och indexvariationen låg på 98-74 (101-81
för 2018)
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Utredning index:
Statistik förs över HD-index där man tittat på alla kullar som fötts sedan 2012 och framåt.
•

Föräldrarnas index

•

Parningsindex (förväntat index)

•

Reellt index för kullen (det verkliga utfallet)

•

Antal valpar som är röntgade i kullen

Felkällor:
Alla kullar är inte röntgade.
Många kullar har mycket få valpar röntgade och ger inte ett tillförlitligt reellt index för kullen.
RI = Reellt Index
PI = ParningsIndex
Kull födelseår

2012

2013

2014

2015

2016

2017

92

82

68

83

77

74

3

3

4

2

5

3

34

30

28

27

35

31

7

8

6

5

6

5

Antal oförändrat RI mot PI ± 2 grader

24

21

18

26

14

15

Antal ökat RI mot PI fler grader än 2

26

29

16

27

34

24

Antal minskat RI mot PI fler grader än 2

39

29

30

28

24

32

1

10

1

2

4

3

15

13

18

16

15

13

Antal kullar med lägre PI än 85

2

3

0

0

0

0

Antal kullar med PI mellan 85 - 90

2

2

1

1

6

1

Antal kullar med lägre RI än 70

1

0

0

0

0

0

Antal kullar med RI mellan 70 - 80

1

2

3

3

3

0

Antal kullar med RI mellan 80 – 90

11

14

10

9

13

10

Antal kullar med RI högre än 115

1

1

2

2

1

4

Antal kullar med RI mellan 110 - 115

7

7

15

13

14

14

Antal kullar med RI mellan 100 - 110

37

33

21

35

29

18

Antal kullar
Antal oröntgade kullar
Antal kullar med röntgade valpar 50% eller färre
Varav antal kullar med röntgade valpar färre än 25 %

Antal ökat RI mot PI fler grader än 10
Antal minskat RI mot PI fler grader än 10

Sammanfattningsvis kan man säga att siffrorna ligger ganska jämnt över åren med några få
variationer t ex 2013 där 10 kullar ökade Reellt Index (RI) med 10 grader eller mer samt 2016 där
det fanns 6 kullar med ett ParningsIndex (PI) lägre än 90.
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Man kan se en trend i statistiken:
•

om man parar två hundar där båda har höga index så får kullen ofta ett höjt eller likartat RI
i förhållande till PI

•

om man parar en hund med lägre index med en hund med högt index får kullen ofta ett RI
motsvarande ungefär medelvärdet av föräldrarnas ingående index.

•

om man parar två hundar där båda har låga index får kullen ofta ett sänkt index eller ett
likartat RI i förhållande till PI

•

ca 55 % av de valpar som föds blir HD-röntgade

Det finns dock flera undantag:
2 hundar med höga index och därmed högt parningsindex får en kull med lågt index vilket beror
på att någon eller några valpar får C- eller D-höfter.
År

PI

RI

Antal röntgade valpar/kullen

2013

101

78

12/14

2014

108

79

10/10

Armbågar
Det genomfördes 371 st armbågsröntgen på rasen under 2019.
Diagnos
ED ua (0) 365 st
ED grad (1 ) 5 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 och där hamnar ungefär även
2019 års siffror med 1,6%.
Vi behöver dock öka andelen ED-röntgade individer markant för att statistiken ska bli tillförlitlig.

Patella
8 hundar har under 2019 undersökt sina knän (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 för att kartlägga patella i rasen.
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Ögon
En aning fler ögonundersökningar genomfördes 2019 än 2018, ingen större skillnad i fördelningen
mellan respektive diagnoser.
Ett s.k PRA-fall diagnostiserades under 2019, där såväl ägare som uppfödare fick muntlig
respektive skriftlig information om att det lika gärna kunde röra sig om en chorioretinopati.
Hunden undersöktes senare av professor Kristina Narfström som bekräftade att det rörde sig om
just en chorioretinopati.
PRA generell är naturligtvis en mer ”dramatisk” diagnos i de flestas ögon och skapar problem
även då diagnosen är korrigerad efter ny undersökning, oftast med ERG.
ERG-undersökningar görs för närvarande endast av Kristina Narfström och Björn Ekesten.
Kristina Narfström har en portabel ERG-utrustning och kan således göra dessa undersökningar
både inom Sverige och utomlands. Vi upplever att det tagit onödigt lång tid på senare år att få
dessa felaktiga diagnoser ändrade i SKKs Avelsdata och att föräldrarna kvarstått länge som
anlagsbärare för PRA. Vid provparningar dyker då en varningstriangel

upp och varnar för att

det är ett brott mot SKKs Grundregler att använda hunden i avel. En hanhund som
diagnostiserades med PRA och därefter fick ny diagnos i december 2016 – står fortfarande med
varningstriangeln, likaså varningstriangel

för båda föräldrarna som anlagsbärare.

Vi arbetar för att ändra dessa felaktiga diagnoser bland annat för att hel- och halvsyskon också
noteras med förälder/föräldrar. Den väg vi måste gå är en skrivelse från oss till SSRK/AK, som i
sin tur skickar såväl vår skrivelse som en egen från SSRK/AK till SKK/AK. Skrivelsen finns från
december 2019 inne hos SKK:s Avelskommitté.
Avelsrådet har erbjudit ERG-undersökning för PRA-diagnostiserade hundar och har under 2019
även OCT-undersökt en av hundarna med chorioretinopati.
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Nedan: Samtliga inrapporterade ögondiagnoser under 2019:

Diagnos

Antal

PPM, iris-iris lindrig

2

PHTVL/PHPV, grad 2-6

1

Kongenital katarakt, partiell nukleus. Ej ärftlig

1

Lindrig RD/näthinneveck

1

PLD, normal

34

PLD, <½

6

PLD, < ½- 3/4

3

PLD, 3/4-total, flödeshål

2

Distichiasis

21

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlig

3

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

1

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Genetisk betydelse okänd

1

Katarakt, partiell cortex främre, måttlig. Ärftlig

1

Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlig

1

Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ej ärftlig

1

Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig. Ärftlig

1

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

45

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

3

Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, måttlig ärftlig

7

Katarakt, partiell cortex, punktformig, lindrig. Ärftlig

3

Katarakt, partiell cortex, punktformig, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas

1

Katarakt, partiell cortex, punktformig, måttlig. Ärftlig

1

Progressiv retinal atrofi (PRA)

1

Retinopati. Ej ärftlig

3

Retinopati. Ärftlighet kan förnärvarande ej bedömas

2

Retinopati. Genetisk betydelse okänd

6

Öga UA
Corneadystrofi

208
2
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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 2019 har 2 nya fall registrerats hos SKK, men avelsrådet har uppgifter om ytterligare fall
som diagnostiserats efter obduktion. Det ena av dom två registrerade fallen är en tik som var över
4 år vid avlivning och obduktion. Detta är mycket intressant då man annars sagt att vid RD brukar
hunden inte leva mer än 2 år. Detta visar att det är viktigt att de hundar som dras med
njurproblem från ung ålder men lever över 2 år, SKA obduceras vid avlivning.
Man bör ha i åtanke att det finns fall som inte registrerats och som heller aldrig kommer
avelsrådet tillhanda. Avelsrådet har därför 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 3 RD-fall
som finns inrapporterade till FRK:s avelsråd som är konstaterade genom obduktion men av en
eller annan anledning ej blivit registrerade.
I samtliga fall kan vi konstatera att obduktionsprotokoll och/eller remiss ej kommit SKK tillhanda.
Tyvärr grusades vår förhoppning om att få 3 av dessa fall registrerade under 2019. Dessa jobbas
fortfarande med och förhoppningen är fortfarande att få till registrering. I ett av fallen har vi
konstaterat att det inte kommer bli registrerat på SKK. Detta pga att ägaren till aktuell hund inte
vill gå vidare och skicka in de nödvändiga papperen. Här har dock uppfödaren gett sitt skriftliga
godkännande att få registrera kombinationen (ej hundens namn) på Norrbloms Rasdata (även
kallad Flatdata).
Mentalbeskrivning/MH och BPH
Under 2019 har:
31 (47 st 2018) FCR genomfört MH och 93 (55 st 2018) FCR genomfört BPH
Antalet MH-beskrivningar i rasen fortsätter sjunka dock ökar BPH-beskrivningarna till nästan det
dubbla. Under 2019 års MH-beskrivningar var det 2 hundar som avbröt. En avbröt ägaren själv
och en avbröts av beskrivaren. På BPH-sidan var det 1 avbruten hund, där beskrivaren avbröt.
BPH finns numera på Rasdata.

SSRK/FB-R (Funktionsbeskrivning Retriever)
80 FCR har genomfört FB-R under året (93 förra året) samt 2 där föraren avbrutit. Totalt 82 (95
förra året). 6 beskrivningar under året är uppfödarbeskrivningar.
FB-R finns numera i Rasdata.
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Arbetsgruppen för FB-R har haft 3 protokollförda möten under året och informerat mycket i
Charmören både i artikelform och genom information. Gruppen har bl.a tagit fram information och
annonsformulär till sektionerna för att underlätta tex annonsering. Kontakter med Goldenklubben
har pågått hela året.
På Flatmästerskapets första dag drogs en vinnare fram från de uppfödare som sedan starten av
FB-R (2014) gjort s.k ”kennelbeskrivningar”. Vinnaren, Bitte Lind, kennel Lopplådan, fick 5
fribiljetter till nästa Flatmästerskap.
En representant från FRK (Karin Friberg) finns med i SSRKs regelrevideringskommitté, som haft
ett första fysiskt möte i november.

ANG. DNA-TESTER
Mot bakgrund av den under 2017 inskickade motionen ”Inför DNA tester som
avelsplaneringsverktyg” så har arbete under hösten 2018 (Kompendie fanns på fullmäktige 2019)
samt under 2019, fortsatt med insamling av information samt aspekter som bör undersökas för
att kunna ta ställning till det föreslagna testet. Testet i kombination med abonnemang i
”betterbred.com” undersöks och i dagsläget finns en grund med sammanställd info.
Information om bakomliggande forskning till testet har under 2019 gåtts igenom vilket visar på
gedigen forskning som grund till testmetoden som erbjuds. Fåtalet svenska Flatcoated retriever
är dock ännu testade på detta sätt vilket innebär svårigheter att jämföra rättvist med den testade
populationen som finns på Betterbred idag.
Undersökning av användbarheten och attityder till detta test har påbörjats (se kursiv text nedan)
och exempel på hur användningen görs i Betterbred har under 2019 tagits fram i samarbete med
intresserade FRK medlemmar som redan testat sina svenska hundar med detta test.
Siffrorna man får fram i Betterbred jämförs enbart med de hundar som finns i deras databas
(framförallt amerikanska just nu) vilket innebär att för att vi ska få störst nytta av detta så krävs
att en större andel hundar testas här i Sverige först. I ett tidigt skede kan man ändå använda det
för att jämföra vissa delar mellan hundar som då skulle vara testade och svenska/europeiska.
Ex. Internal Relatedness (IR) värdet kan användas tittar på allelfrekvensen inom varje individ (hur
mkt homozygoti/lika alleler som finns i varje individ) eller DLA-antigen som visar vilka haplotyper
den specifika individen har. Mycket forskning tyder på att dessa DLA är bra att ha flera typer av
inom en ras för bättre immunsystem m.m
Testet är ju dock (som många andra verktyg) ett komplement och hjälp att hitta individer för avel
som kanske inte hade uppmärksammats annars.
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Dock, för bästa utnyttjande och för att kunna använda alla resultat i Betterbred på bästa sätt,
krävs att ett stort antal hundar härifrån testas först så att dessa tas med i jämförelserna. En fråga
där de nordiska avelsråden gemensamt bör komma fram till något.

REDOVISNING AV MÅLEN I RAS 2012
Avelsstruktur
1. Hålla avelsbasen på minst 100 individer effektiv population. Avsikten med åtgärder var att
förmedla information ut till medlemmar via hemsida, klubbtidning, konferenser,
uppfödarutbildning eller andra medier.
Målet uppnått. Man har till viss del följt strategierna men bättre uppföljning varje år på
fullmäktige behövs. Målet är nått och har dessutom fluktuerat långt över mål under en del av
tiden.
2. Behålla en låg inavelsgrad. SKK rekommenderar max 6.25% (kusinparning) för enskild
kombination.
Målet uppnått. Klubben har följt strategierna och uppfyller målet med råge då rasens inavelsgrad
årligen presenteras mellan 1-2%
3. För att uppmuntra användandet av fler individer i aveln så sätts gränsen till 75 valpar per
hanhund i Sverige respektive 100 valpar i världen. Dessa två begränsningar gäller för
användandet av FRK:s valpförmedling
Målet uppnått. Klubben har följt strategierna men kan bli bättre på att informera samt utvärdera
om hanhunds utvärdering efter några kullar.
Hälsa
1. Dokumentera nuläget av vår ras och sätta fokus på de friska, långlivade
hundarna/familjerna samt bibehålla en låg andel inavelsrelaterade sjukdomar/defekter
Målet ej mätbart. Strategierna har inte följts upp ordentligt och krafttag bör tas då strategierna
är bra. Klubben har under senare tid initierat arbetet med flertalet av strategierna och genomfört
några.
2. Genetiska hälsoprogram gällande skelett
Målet ej mätbart. HD-frekvensen har ökat dom senaste åren men minskar drastiskt sista året.
Klubben har under senare tid följt den av kennelfullmäktige initierade HD-utredningen samt
användandet av HD-index. Klubben har heller inte till fullo följt dom strategier som var lagda.
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3. Genetiska hälsoprogram gällande ögon
Målet ej mätbart. Klubben har i alla år haft som krav för valphänvisning via klubben, att
föräldradjuren ska vara ögonlysta. Man har följt dom strategier som uppges.
Mentalitet
1. Att öka kunskapen om sambandet mellan god mentalitet och goda retrieveregenskaper.
Målet ej mätbart och strategierna luddiga. SSRKs funktionsbeskrivning för retriever blandas in i
mentalitetsmålen. Strategierna för mentalitet har ej följts upp. Under senare tid har man dock
från klubbens sida börjat informera om sambandet mellan god mentalitet och goda
retrieveregenskaper genom medlemstidningen.
2. Att noggrant följa, delta i och utvärdera den funktionsbeskrivning som tagits fram av
SSRK.
Målet uppnått. Klubben har varit en av de tongivande rasklubbarna inom SSRK i denna del och
har en god uppföljning och engagemang i FB-R. 2012 när målen skrevs var FB-R fortfarande i sin
vagga och sedan FB-R blev en stambokförd verksamhet (2014) har man påtalat att det är en
egenskapsbeskrivning och inget mentaltest. Denna initiala felbeskrivning ligger dock fortfarande
FB-R till last. Enligt SSRK är FB-R ”En beskrivning som syftar till att kartlägga retrieverns
ursprungliga jaktliga egenskaper”. Klubben flyttar därför över mål för FB-R till målen för jakt och
funktion from detta RAS.
Jakt
1. Att öka intresset och förståelsen för rasens jaktliga funktion hos uppfödare, hundägare,
jaktprovsdomare, utställningsdomare och valpspekulanter
Målet ej mätbart men klubben har till stor del uppfyllt dom strategier som är uppräknade. Dock
är flertalet strategier ur tiden då tex rasklubbens avkommebeskrivning är borta och FB-R blivit en
stambokförd verksamhet.
2. Att ta fram verktyg för att kunna inventera, analysera och följa upp flatcoated retrieverns
jaktliga och mentala status.
Målet borttaget. Rasen har redan både jaktprov, FB-R samt BPH och MH att luta sig mot när det
gäller att följa upp jaktlig och mental status.
3. Att öka intresset för A-prov genom reportage i Charmören, på hemsidan och via sektionerna
och därigenom få fler hundar till start på A-prov.
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Målet ej mätbart Det är svårt att mäta ett ”intresse”, men fler startar på A-prov och strategierna
har följts.
4. Att öka intresset för B-prov genom reportage i Charmören, på hemsidan och via sektionerna
och därmed få fler hundar till start på B-prov samt öka andelen hundar till pris.
Målet ej mätbart. Det är svårt att mäta ett ”intresse”. Strategierna har i stort sett följts och
intresset upplevs som stort men vi kan bara mäta antalet starter och här har rasen stagnerande
siffror i alla klasser. Starterna är det enda sättet vi kan mäta intresset på. 2 av orsakerna till
minskat antal starter kan vara sjunkande registreringssiffror samt införandet av C-prov (WT)
2004.
5. Att öka intresset för C-prov genom reportage i Charmören, på hemsidan och via sektionerna
och därmed stimulera fler hundar till start på C-prov
Målet ej mätbart. Vi tror på ett ökat intresse men det är svårt att mäta icke stambokförd
verksamhet. Vårt rasmästerskap, som genomförs som ett C-prov har stigande anmälningssiffror
för varje år och 2019 passerade klubben 500-strecket för anmälningar till detta evenemang. Vissa
av strategierna är också inaktuella men har i stort sett följts.
Exteriör
1. Utveckla samarbetet och informationsutbytet med uppfödare och exteriördomare
angående förståelsen mellan konstruktion och rasens ursprungliga funktion.
Målet ej mätbart och strategierna har inte följts.

Referens: ”RAS 2012”
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Resultaträkning och balansrapport 2019
FRK Budget 2019

Utfall 2019

Medlemsavgifter
Valpförmedling
Julannonser
Sponsring/annonsörer
Respool in
Flatbutiken
Uppfödarlänkar
Hälsoprojektet
Intäkt A-prov
Ränteintäkt

450000
6000
3000
40000

467927
3150
4750
17000
10123
7580
10050

Alla intäktskonton

517000

Konto

INTÄKTER
3010
3011
3012
3013
3015
3018
3022
8252

8000
10000
50000

28717
8704
558001

KOSTNADER
4010
4015
5010
5011

Inköp Flatbutiken
Sektionspeng
Poängkampen
Möteskostnader HS
Fullmäktige

-8000
-10000
-10000
-30000
-60000

-14540
-9245
-15169
-52640
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5012
5021
5100
5013
5440
5430
6150
6250
6310
6550
6570
6020
6110
5610

Sektionsmöte
Respool UT
Delt. fullmäktige, funk.träff mm
Övriga kostnader HS
Medlemsregister
Hemsida/IT-kostnader
Charmören
Post/adressering
Klubbförsäkring SSRK
Avgifter SSRK
Bankkostnader
Utst/mässmaterial/raskompendie
Kontorsmaterial/förbrukningsvaror
Föreningsarkiv

-35000
-18000
-10000
-70000
-7000
-150000
-2000
-7000
-20000
-3000
-8000
-4000
-1200
-453200

-28480
-10123
-13620
-4304
-67850
-16698
-145881
-3195
-6840
-31755
-2876
-7388
-1688
-900
-433192

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

-3510
-643
-4712
-6971
-9654
-1840
-27330

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

-28848
0
-13000
-686
0
-42534

-10000
-10000

-11069
-11069

-5000
-5000

-5000
-5000

-5500
-5500

-5181
-5181

517000
-554000
-37000

558000
-524306
33695

Avelsrådet
5112
5114
5111
5110
5420
5421

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

Jakt
4730
4732
4016
4732

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

Exteriör
4017

ClubShow + resekostnad HS
Totalt Exteriör

Utbildning
4026

Flattläger
Totalt Utbildning

Ungdomsgruppen
4500

Aktiviteter + möten
Totalt Ungdom
Totalt Intäkt
Totalt Kostnad

Resultat

Notering till resultatet: Inför 2019 budgeterades ett minusresultat, men tack vare ett fint arbete med att få
nya medlemmar samt ett lägre kostnadsutfall inom olika delar, levererade klubben ett plusresultat
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Balansräkning
Tillgångar
Lager Flatbutik
Fodringar
Plusgiro och bank

20380
45119
557405
622904

Skulder
Eget kapital
Skulder
Årets resultat

-326809
-262400
-33695
-622904

Styrelsens förslag till disposition av resultat räkenskapsåret
2019
Styrelsen föreslår Flatcoated Retrieverklubbens fullmäktige följande disposition
av föregående års resultat:
Vinsten för verksamhetsåret 2019 överföres till balanserat resultat i ny räkning
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Revisorernas berättelse
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Förslag till verksamhetsplan 2020
Övergripande mål med klubben
Att fortsätta utveckla klubbarbetet inom HS och sektionerna för att effektivt kunna arbeta mot
målen i RAS 2020 – 2024 samt att kunna bibehålla den positiva medlemsutvecklingen.
Arbeta för en väl fungerande organisation som täcker samtliga verksamhetsområden inom HS.
Följa upp och arbeta fram bra rutiner kring de policys som har skapats under tidigare år. Att
inkludera medlemmarna i klubbarbetet via arbetsgrupper och projekt. Att fortsätta en bra och
nära kontakt med SSRK och andra retrieverklubbar för kunskapsöverföring samt vara en aktiv
remissinstans i frågor som rör vår klubb.

Möten
Styrelsen planerar för två eller tre fysiska möten under året, resterande via telefon.
Fullmäktige genomförs den 22 mars i Upplands Väsby.
HS och sektionerna har ett fysiskt möte genom sektionsträffen den 21 mars, i samband med
fullmäktige. Utöver detta planeras för två telefonmöten mellan FRK HS och sektionerna.
Sektionsträffen är en värdefull sammankomst för både sektions och HS då gemensamma frågor
och klubbens framtid kan diskuteras. HS ska fortsätta arbeta för en aktiv dialog mellan sektioner
och mellan sektioner och HS via Facebook grupper. FRK kommer att vara representerade under
SSRK:s funktionärsträff och representantskapsmöte den 18–19 april.

Försäkring/medlemskap
FRK HS kommer fortsatt teckna klubbförsäkringen för HS och sektionerna samt under året
upprätta medlemskap i Jägarförbundet, där Jägarförbundets försäkring ingår som ett led i FRK:s
föreningssmedlemskap. Fortsatt medlemskap i Dansk Kennelklubb samt engelska Flatcoatdata.

Information
Arbetet med klubbens informationsspridning fortsätter löpande i de informationskanaler som idag
används genom b l a tidningen Charmören, FRK:s web, FRK:s Facebooksida samt tryckta
informationsmaterial. Arbete planeras för att se över klubbens informationsstruktur gällande dess
helhet såsom vad, hur och behovet av olika roller. Klubben kommer aktivt följa arbetet kring
utvecklingen av ”nya SSRK-prov” då programmet b l a kan vara en möjlighet för
Flatmästerskapets administration.
Det årliga arbetet med klubbens webbplatser för Clubshow och Flatmästerskapet fortsätter så att
dessa webbplatser fortsätter att gå i arv mellan arrangerande sektioner. HS underlättar då för
arrangören, som i huvudsak kan fokusera på arbetet med själva arrangemanget istället för teknik.
Tidningen Charmören utkommer med fyra nummer per år
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Sponsring/annonsörer
Skapa förutsättningar för fler annonsörer och sponsorer. Klubben har fortsatt sponsringsavtal
med Stegerud Steel AB gällande Rasmästerskapet A-prov
Samarbetspartners
Klubben har fortsatt samarbetsavtal för 2020 med samarbetspartners Agria och Royal Canin.
Samarbetet fortsätter även med Studiefrämjandet.
Mässor
Klubben kommer att vara representerade under MyDog Göteborg i januari och Stockholm
Hundmässa i december.
Gemensam grafisk profil
Arbetet med en eventuell gemensam grafisk profil fortsätter under 2020 i samråd med
sektionerna. Bland annat att se över möjligheten till en gemensam och likriktad profilering och
gemensamma verktyg/plattformar som kan underlätta för sektionerna att kommunicera till sina
medlemmar och samarbetspartners.
Värvningsbrev till nya FCR-ägare
Fortsätta att skicka ut
Värvningsbrev till nya
FCR-ägare, som ännu inte är
medlemmar.
Skapa förutsättningar för
sektionerna att aktivt använda
SKK:s ägar- och medlemsinformation för att kontakta nya
FCR-ägare och befintliga
medlemmar.
Sektionspeng
Delas ut till sektionerna som baseras på antalet medlemmar i sektionen föregående år.
Poängkampen
Poängkampen infördes under 2019 som en sporre till sektionerna att belönas för de aktiviteter
som utförs under året och som hjälper klubben att uppnå våra mål i RAS. Vinnarna av
Poängkampen (1:a, 2:a och 3:a) meddelas i samband med fullmäktige i mars och utbetalning av
prissumma sker därefter. En utvärdering av innehåll och fördelning av poäng sker i samråd med
sektionerna.
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Exteriör
Exteriörkommittéen kommer under året att fortsätta planera för en utbildningsdag för domare på
Flatcoated retriever. En kurs i Anatomi och Bedömning går av stapeln söndagen den 29 mars på
Scandic Star Sollentuna med Karin Brostam Berglund som lärare/instruktör.
Club Show 2020 kommer att arrangeras av Östergötlandssektionen den 7 juni i Norrköping,
Himmelstalund. Domare är Nina Skjelbred, hanar & Eirin B.Stenbro, tikar.
Exteriöransvarig kommer att vara behjälplig för arrangerande sektioner Bergslagen och Gävle
Dala med Club Show 2021 och 2022 samt uppstart/planering av Club Show 2023 med
smålandssektionen. Club Show 2021 kommer att arrangeras av Bergslagen sektionen. 13 Maj i
Herrfallet, Arboga. Club Show 2022 kommer att arrangeras av Gävle/Dala sektionen i Leksand
den 26 Maj. Under året pågår arbetet med att digitalisera det material som finns för Club Show.
Exteriöransvarig kommer att medverka på SSRK:s funktionsträff under våren.

Utbildning
Att skapa utbildningsmöjligheter för de sektioner som behöver fler utbildade inom FB-R.
Förmedla de utbildningar från SSRK och SKK som kan vara aktuellt för sektionerna samt vara
behjälplig för den sektion som arrangerar Flattlägret.

Jakt
Klubben är en aktiv remissinstans i jaktliga frågor och har stort fokus på att bevaka och följa med
på vad som händer inom retrieverjaktens område. En viktig del är att aktivt informera om
klubbens och rasens möjligheter och mångsidighet. En annan viktig del är att fortsätta med
arbetet att få fler hundar till start på olika typer av jaktprov. Vi skall också arbeta vidare
tillsammans med sektionerna att få fler medlemmar att utbilda sig till instruktörer och
jaktprovsdomare.
Kommittéer och arbetsgrupper
Under 2020 kommer det att arbetas vidare med en tillsatt Jaktkommitté som tillsammans med
jaktansvarige arbetar för att utveckla den jaktliga delen så som A, B och C prov. Kommittén skall
också arbeta tillsammans med sektionerna för att skapa ett ökat intresse hos medlemmar för
rasens jaktliga funktion, detta genom att öka tillgängligheten till träningsgrupper,
träningsmöjligheter i form av allt från Nybörjarkurser till A provträningar och jaktpraoplatser.
Vi kommer som tidigare ha en arbetsgrupp för NCFCR, för att tillsammans med de övriga nordiska
länderna fortsatt utveckla det Nordiska Mästerskapet för Flatcoated retriever.
Den referensgrupp som arbetat/ arbetar med att utveckla och bistå arrangerande sektioner av
Flatmästerskapen med råd och erfarenheter, kommer också arbeta vidare med dessa frågor
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Arrangemang
Flatmästerskapet arrangeras 2020 av Värmlands sektionen den 8–9 augusti 2020.
Nordiska Mästerskapet NCFCR, som tyvärr tvingades ställa in 2019 pga. smittorisker,
arrangeras 2020 av Norge den 10–11 oktober. Vi har för avsikt att skicka 3 lag med 3 deltagare i
varje lag från FRK Sverige. FRK HS bidrar med ett resebidrag till de uttagna deltagarna och lagen
tas ut enligt fastställda regler.
Rasmästerskapet, RasM, arrangeras som ett officiellt A prov och kommer att hållas under
hösten. Plats och datum är ännu ej klart.
Elitmästerskapet (SSRK). FRK skänker ett pris som kommer att utdelas till den bäst placerade
Flatcoated retrievern under årets Elitmästerskap, som hålls av SSRK Småland den 1–2 augusti.

Ungdom
FRK har instiftat ett ungdomsstipendium att gälla årligen from 1/1 2020, där stipendiesumman
för närvarande är 3000 kr och är möjligt för alla medlemmar att söka som inte fyllt 26 år.
Stipendiet är tänkt som ett bidrag till den ungdom som vill genomföra en aktivitet för att
vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper om Flatcoated retriever.
FRK ska också fortsätta arbetet gällande ett nytt samarbetsavtal med Svensk HundUngdom.

Avel
Allmänt
Avelsansvarig planerar att använda sig av arbetsgrupper, både långsiktigt och i projektform, där
det behövs för att avlasta avelsrådet från det löpande arbetet. Under fullmäktige 2020 presentera
verksamhetsåret 2019 samt redovisa informationen i Charmören.
Planerat deltagande på SSRK:s funktionärsträff i april samt under utvalda konferenser där
aktuella frågor inom avel tas upp. Upprätta mer kontakt och samarbete utanför landsgränserna.
RAS
Under januari och februari ska remissförfarande av RAS
genomföras och vid fullmäktige 2020 ska ”RAS 2020–2024”
godkännas. I verksamhetsberättelsen ska alla mål i RAS gås
igenom vilket inte är möjligt 2020, då många av målen inte varit
mätbara i tidigare RAS.
Se till att ett ”RAS-light” med mål och strategier finns
tillgängligt och informera om det på hemsida och i Charmören.
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Möten och Facebookgrupper
Avelsrådets planerar att hålla ca 5 protokollförda möten utspridda över året. 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 upp följning. Utöver dessa
möten kan tex arbetsmöten i arbetsgrupper hållas gällande specifika frågor. Vi kommer även
fortsatt att kalla adjungerade till mötena för en bra sammanhållning och uppdatering.
- Avelsrådets Facebook grupp kommer fortsätta
fungera som kontakt mellan adjungerade, avelsråd
och avelsansvarig för frågeställningar, diskussioner
och informationsutbyte.
- Arbetsgruppen med uppfödare har en fungerande
Facebook grupp som kommer fortsätta.
- Ett nytt uppfödarforum planeras som en
klubbadministrerad, stängd Facebook grupp för de
uppfödare som är med i samarbetsavtalet.
Information
- Information från avelsansvarig, avelsråd och arbetsgrupper
ska finnas med i varje nummer av Charmören samt genom
publicering av avelsrådets protokoll på frk.nu.
- En arbetsgrupp behöver bildas för att se över avelssidorna
på frk.nu. Det ska bli mer lättläst och lättnavigerat. En sådan
grupp bör bestå av både avels- och
informationsintresserade.
Skelett och index
- Fortsätta det pågående utvärderingsarbete som ska utvärdera index och ev. utmynna i nya
rekommendationer.
- 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/hanhundsägare och medlemmar är också en viktig del i
arbetet.
- Information om vikten av att blodprov tas och skickas till SLU i forskningssyfte, på hundar med
misstänkt RD
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- Informera om att man kan få hjälp med ersättning för obduktion
Ögon
- Fortsatt kartläggning av chorioretinopati samt ögondiagnoser.
- Kontakt med SSRK för att se över möjligheten för SKK att inte klumpa ihop diagnoser.
- Möte med Björn Ekesten planeras.
- Se över rekommendationer för avel.
- Informera om att man kan få hjälp med ersättning för ERG-undersökning för individ som fått
PRA-diagnos.
Arbetsgrupper
Arbetsgruppen med uppfödare
Kommer fortsätta sitt arbete med lokala uppfödarträffar med målet att de sektioner som inte
hann med sina träffar 2019, kan genomföra dessa och fler under 2020. Gruppen kommer också
fortsätta med arbetet kring att utveckla och utvärdera samarbetsavtalet.
Telefonmöten samt kontakt via egen Facebook grupp planeras.
Arbetsgruppen RAS-revidering
Kommer arbeta med svaren från remissomgång 1 och 2 samt sammanställande inför klubbens
fullmäktige. Arbetsgruppen upplöses när ”RAS 2020 – 2024” godkänts av SSRK/SKK.
Arbetsgrupp avel/information
Skapa en arbetsgrupp som bland annat ska se över hemsidan – se avsnittet ”information” ovan.

Arbetsgruppen för samarbetsprojekt/forskning
- Resultatet från enkät 2 i 2012-projektet kommer redovisas och enkät nr 3 ska skickas ut till
samtliga deltagare i slutet av 2020.
- Tydlig rapportering om vad som gjorts och ska/behöver göras.
- Lättfattlig information om våra projekt till medlemmar via Charmören och hemsida.
- Information från utfört studentarbete gällande 2012-projektet.
- Minnesanteckningar från de möten som genomförs med b l a forskare.
- Ev. resultatrapportering av påbörjade blodprovsanalyser
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Samarbetsavtal
- Genomförandet av utskick nya hälsoenkäten.
- Uppföljning av hälsoenkäten.
- Utveckling av avtalet.
- Uppfödarstipendiet som delas ut under fullmäktige 2020
dras live i rasmontern under My Dog.
- Uppföljning och utvärdering av avtalets år 2.
- Fortsätta exponering av de kennlar som samarbetar, i både
Charmören och på hemsidan.
- Utforma ett forum för samarbetande kennlar på Facebook
Hälsoenkäten/Uppfödarenkäten.
- Den nya webbaserade enkäten ska under 2020 skickas ut i 2 omgångar. Under jan/feb till alla
kennlar med kullar födda 2016 samt uppföljande enkät till uppfödare med kullar födda 2012 och
2014 (som ej gick ut hösten 2019). Under sep/okt uppföljande enkät till uppfödare med kullar
födda 2013 och 2015
- Båda utskicken ska följas upp med utvärdering under hösten/vintern 2020.
- De uppfödare som tecknat samarbetsavtal ska också få en egen jämförande feedback.
- Övrig info ska publiceras i Charmören med avelsrådets verksamhetsberättelse samt presenteras
på fullmäktige.
- Hälsoenkäten ska publiceras för att kunna fyllas i av enskild hundägare.

FB-R
- Arbetsgrupp med en person från HS. Kontakt via egen
Facebook grupp, telefon och protokollförda möten.
- Fortsätta informationen till både uppfödare och hundägare,
om nyttan med att genomföra FB-R genom bl.a information i
Charmören och genom sektionerna.
- Hitta vägar att uppmuntra sektionerna att genomföra FB-R
- Hitta vägar till uppmuntring till både uppfödare och enskilda
hundägare att genomföra beskrivningar.
- Lottdragning av 5 fribiljetter till kommande Flatmästerskap,
bland de uppfödare som under året genomfört s.k
uppfödarbeskrivning under gångna året.
- Delta i SSRKs regelrevideringskommitté för FB-R
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Förslag på rambudget 2020
Budget
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Valpförmedling
Julannonser
Sponsring/annonsörer
Respool in
Flatbutiken
Uppfödarlänkar
Hälsoprojektet
Intäkt A-prov
Räntor

Alla intäktskonton

500000
3000
5000
42000
8000
10000
50000
20000
568000

KOSTNADER
Sektionspeng
Poängkampen
Möteskostnader HS
Fullmäktige
Sektionsmöte
Respool UT
Delt. fullmäktige, funk.träff mm
Övriga kostnader HS
Medlemsregister
Post/adressering
Klubbförsäkring SSRK och
Jägarförbundet
Avgifter SSRK
Bankkostnader
Kontorsmaterial/förbrukningsvaror
Stig Olssons minne
Årets Flat
Föreningsarkiv

-10000
-10000
-30000
-60000
-35000
-12000
-4000
-75000
-10300
-7600
-21000
-3000
-2000
-7000
-1000
-1200
-289100

Information
Flatbutiken
Hemsida/IT-kostnader
Utst/mässmaterial
Charmören
Infomaterial broschyrer
Grafisk profil
Totalt Information

-5000
-22000
-15200
-150000
-12000
-204200

Avelsrådet
Möteskostnader avelsrådet
Medlemskap DKK/ Flatcoat data
Hälsoprojektet
Lokala uppfödarträffar

-5000
-1300
-50000
-40000
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Rasdata
Samarbetsavtal/ Uppfödarstipendium
Utbildning avel
Totalt Avel

-10000
-2500
-5000
-63800

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

-20000
-9000
-13000
-2000
-2000
-46000

Exteriör
ClubShow
Totalt Exteriör

Utbildning
Föreningsteknik
Flattläger
Totalt Utbildning
Totalt Intäkt
Totalt Kostnad

Resultat

-8000
-8000

-1000
-5000
-6000
568000
-617100
-49100

Notering: Hälsoprojektet ligger utanför totala intäkter och kostnader

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 2021
Huvudstyrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2021.
Nuvarande avgifter för medlemskap:
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
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Valberedningens förslag
Kandidater till styrelse och revisorer för FRK HS 2020

Ordförande

Maria Esbjörnsson

Nyval

1 år

Vice Ordförande

Helena Svensson

Mandat

1 år

Ledamot

Hanna Driscoll

Fyllnadsval 1 år

Ledamot

Christer Harmsund

Nyval

2 år

Ledamot

Karin Friberg

Omval

2 år

Ledamot

Geir Ove Andersen

Mandat

1 år

Ledamot

Viktoria Collén

Omval

2år

Suppleant 1

Anette Kjellqvist

Omval

1 år

Suppleant 2

Lena Rösiö

Nyval

1 år

Revisor 1

Marie Hansson

Omval

1 år

Revisor 2

Kristina Söderberg

Nyval

1 år

Revisor Suppleant

Carina Lundeklev

Omval

1 år

Revisor suppleant

Eva Hörnmark

Omval

1 år

Valberedningen 2019-01-14

Peder Pedersen – Kina Spolén - Camilla Bäck (sammankallande)
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Presentation av valberedningens förslag till nya
styrelsemedlemmar
Maria Esbjörnsson Lakatos
Vem är jag och vad har jag för erfarenhet av
Flatcoated retriever och vad vill jag
åstadkomma som ordförande?
Mitt yrkesverksammaliv började en gång för 37
år sedan som gymnasielärare i kemi, biologi
och naturkunskap och har därefter under cirka
20 arbetat som rektor på olika skolor och
sedan tre år är jag administrativ chef inom
utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun.

Flattar har funnits i mitt liv sedan 1972, då jag fick min andra alldeles egna hund, Tryggs Farah
Diba. Diba har följts av ett antal flattar genom åren och några valpkullar har det också blivit. För
närvarande finns det tre flattar i huset. I måttliga mängder (numera) ställer jag ut dem och startar
dem på både B-prov och WT, samt ett och annat apporteringstillfälle vid jakter under höstarna
brukar det bli.
Jag var med när FRK bildades och var sedan en av initiativtagarna till att Östgötasektionen
bildades som första sektion, innehaft olika styrelseposter både i FRK huvudstyrelse samt
Östgötasektionen genom åren. I SSRK Östergötland var jag utställningsansvarig under några år,
för att sedan ingå i SSRK/HS under tio år på 80- och 90-talet. Efter det ytterligare ett par uppdrag
som avelsråd och utställningsansvarig i FRK under några år och ordförande i Östgötasektionen,
samt varit med och tagit fram de tre senaste raskompendierna.
Varför tackar jag då ja till detta?
Jag vill vara tydlig med att jag inte tror på att man ska leva i det förgångna utan allt är ständigt
föränderligt och det som var bra igår behöver inte vara det optimala idag. Man ska ta tillvara
gammal kunskap självklart, men också vara öppen för nya strömningar och tankar och ta tillvara
nya personer som vill aktivt arbeta med vår ras. Förutom det behöver vi alla arbeta med att öka
toleransen för varandras åsikter och alla ska rymmas inom FRK:s hägn.
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Christer Harmsund
Jag heter Christer Harmsund är 63 år och bor tillsammans med min
hustru Leila i Järvsö Hälsingland och har haft hund sedan tonåren.
Hundar och jakt är idag ett stort intresse för oss båda.
År 2004 skaffade vi vår första Flat, vi var ute efter en allround hund
som bruks och lydnadshund, jakt hade vi ingen erfarenhet av alls.

Vi köpte en tik som vi tävlade upp till trippelchampion i bruksspår, lydnad och viltspår.
Efter påtryckningar från uppfödare så provade vi också på B prov och kom till ett 3 pris i ökl. Hon
är idag stammodern till de två flattar vi har idag. Uppfödaren lånade tiken till en parning och vi
behöll en hanvalp som nu fick träning i jakt också, då vi fått blodad tand för jakten. Han blev
verkligen allround, han meriterade sig med bruksspårchampion, viltspårchampion 2 pris i lydnad
Elit och 3 förstapris i EKL B prov samt att han gick väldigt bra på WT. Han var också en
utomordentlig jakthund. Han är idag pappa till de två flattar vi har idag varav en 6 år och den
yngsta 2 år. Dessa två tävlar på i alla discipliner, också med god framgång. Det är framför allt
Leila som tävlar dem i bruks och lydnad och i jakten så delar vi på tävlandet.
Rasen har bidragit till att vi idag jagar aktivt med våra hundar, och vi är också med på en del
större jakter som apportörer. Och våra hundar används också till eftersök osv.
Vad det gäller mina erfarenheter utöver tävlandet upp till och med EKL och jakten med våra
hundar, så har jag under ett antal år varit aktiv som provledare med mera inom SSRK Gävleborg,
med bland annat vårt dubbelprov i Järvsö under två dagar, med 3 klasser varje dag. Jag också
varit med att anordna en hel del större WT samt träningsdagar.

53

Hanna Driscoll
Mitt namn är Hanna Driscoll, jag är 30 år och bor på landet
mellan Linköping och Norrköping i Östergötland.
Djur av olika slag har alltid varit en stor del av mitt liv. Jag är
utbildad husdjursagronom och jobbar till vardags som
avelsrådgivare och exteriörbedömare till lantbrukare med
mjölkkor.
Under större delen av min uppväxt hade vi Curly Coated
Retriever i familjen och jag var ofta med min mamma och
hundarna på olika aktiviteter. Men min dröm har alltid varit en
egen hund, en flat. Och 2017 blev drömmen sann, då köpte jag
min alldeles egna första flat, min Assar.
Assar är med mig på jobbet om dagarna och på ledig tid så tränar vi apportering så ofta vi kan. Vi
har också varit på en del utställningar och provat på lite viltspår. Fokus är apporteringen och
målet är att starta på WT och b-prov framöver.
Det känns roligt med detta uppdrag i styrelsen och jag ser fram emot lärorika och utvecklande år.

Lena Rösiö
Jag heter Lena Rösiö och bor i Vassunda, utanför Knivsta.
Till vardags arbetar jag med Logistik /HR på
inredningsföretaget Himla AB. Jag har två vuxna barn samt
är en mycket stolt farmor.
Mitt hunderi började i slutet på 70-talet med welsh springer
spaniel, därefter clumber, engelsk cocker och sedan 16 år
tillbaka flatcoated retriever. Jag har uppfödning under
prefixet Don's tillsammans med Karin Brostam Berglund
och Annica Högström. Det är ett mycket givande samarbete
där vi kan diskutera, stötta och på så sätt leda vårt
avelsarbete framåt.

Jag har tidigare arbetat i olika rasklubbar och var med i uppstarten av Welsh springer spaniel
klubben. Jag har arbetat som redaktör för rastidning samt inom SSRK/Östras
utställningsverksamhet. På aktivitetssidan har jag utövat och meriterat på utställning, lydnad, WT,
jaktprov och viltspår. Nu har jag flatcoated retriever och welsh springer spaniels i huset.
Jag planerar valpar och framtida aktiviteter. Att arbeta för klubben och förhoppningsvis kunna
bidra med min erfarenhet i verksamheten
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Motion nr 1 Ändring i statuter av FRK:s vandringspris
MOTION TILL FLATCOATED RETRIEVERKLUBBENS FULLMÄKTIGEMÖTE 2020
ÄNDRING I STATUTER FÖR AV FRK INSTIFTADE VANDRINGSPRIS –
TILLÅT ÄVEN NORDISKA JAKTPROVSMERITER I ELITKLASS
För närvarande får endast svenska meriter tillgodoräknas vid ansökan till de av FRK instiftade
vandringspriset Årets Flat. Med denna motion vill vi öppna för att även jaktprovsmeriter i elitklass
från övriga nordiska länder ska få tillgodoräknas. Får motionen bifall skulle det öppna för att
donatorer av övriga VP också skulle kunna ändra i sina respektive statuter. Det är dock respektive
donators eget beslut.
Bakgrund och anledning till motionen
Många av FRK:s medlemmar startar redan sina hundar på jaktprov i flera nordiska länder. En
anledning är att många har närmare till jaktprov i något av våra grannländer än till många av
jaktproven i Sverige. Det skulle alltså bli mer rättvist utifrån ett geografiskt perspektiv att även få
räkna meriter från övriga nordiska länder.
Ändringen skulle förhoppningsvis leda till att ännu fler ekipage lockas att starta utomlands, och på så
vis breddar sin erfarenhet och får ökade kunskaper vilket bara kan vara positivt. Ändringen skulle
sannolikt också främja till att bredda rasens avelsbas, då våra duktiga svenska hundar skulle få större
synlighet, och våra svenska förare på samma gång får möjlighet att se andra länders duktiga hundar.
Lika förhållanden
Vad gäller jaktprov är skillnaden i svårighetsgrad i högsta klassen på A-, B-prov och officiella
(stambokförda) Workingtest (WT) i våra nordiska länder försumbar. Regelverken för jaktprov, och
även kraven för att erhålla kvalitetspris (1:a/2:a/3:e pris) i elitklass/segrarklass, i Sverige, Norge och
Finland är i allt väsentligt överensstämmande. I Danmark tillämpas i vinnarklass endast
konkurrensbedömning, och - likt utställning - måste en hund för att tilldelas Cert/CK av domaren
anses vara av ”championkvalitet”.
FRK tillåter dessutom redan att nordiska jaktprovsmeriter (i elitklass) får tillgodoräknas vid ansökan
om att få ingå i lagen för tävlan om Flatcoated Retriever Nordic Championship.
Vad gäller utställningsmeriter kan det möjligen skilja sig åt vad gäller konkurrens i olika länder,
och därmed möjlighet att erhålla höga poäng vid ansökan till klubbens vandringspris. Denna
motion avser därför endast meriter på jaktprov, och endast i högsta klassen i respektive
land.
Förslag till beslut
Vi föreslår att det fr o m 2020 ska bli tillåtet att ändra i statuterna för klubbens vandringspris så att
även jaktprovsmeriter i elitklass från övriga nordiska länder får tillgodoräknas.
Rönnäng 190930
FRK Västras styrelse
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Flatcoated retrieverklubben
Huvudstyrelsen
Svar på motion
Inledningsvis noteras att motionären felaktigt anger att vandringspriset Årets Flat är instiftat
av FRK. Vandringspriset instiftades 1978 och ägs av företaget Nordsjö AB, idag Akzo Nobel
(Nordsjö).
Frågan om meriter tagna utanför Sverige ska gälla som meriterande för
FRK:s vandringspris/er har behandlats flera gånger tidigare av FRK:s fullmäktigemöte,
senast på FM 2019 i motion/er där fullmäktigemötet röstade för avslag.
På FRK:s fullmäktigemöte 2017 fanns också en proposition från FRK: HS där
fullmäktigemötet beslutade att: ”regler ska kvarstå att endast svenska meriter ska gälla för
FRK:s samtliga vandringspriser.
FRK HS har nu kontaktat ägaren till vandringspriset Årets Flat gällande motionen som
lämnat följande svar:
”på nedanstående nämnda motion rörande ändring i statuterna för vandringspriset skänkt
av Nordsjö vill vi ge följande svar:
Nordsjö önskar att statuterna förblir oförändrade, det vill säga att meriterna ska vara
erövrade i Sverige och meriter från övriga nordiska länder inte får tillgodoräknas.”

Huvudstyrelsens yttrande:
Huvudstyrelsen föreslår därför Fullmäktige besluta att avslå motionen.

Huvudstyrelsen för Flatcoated retrieverklubben
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Proposition nr 1 Stadgeändring motionär

Till FRK:s Fullmäktige

Proposition nr 1
Kompletterande stadgetext gällande motionär
Yrkande/Bakgrund
I Flatcoated retrieverklubbens nuvarande stadgar, antagna vid FRK:s årsmöte 2010-03-14 och
fastställda av Svenska Spaniel och Retrieverklubben 2010-07-03 och att gälla
fr om 2011-01-01, anges under § 7 mom. 8 Motioner och ärenden:

”Motion som sektion önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte skall skriftligen avlämnas
till styrelsen senast 1 oktober året innan fullmäktigemötet. Styrelsen ska tillse att motionen
publiceras i medlemstidningen Charmören samt med eget yttrande överlämna motionen till
fullmäktigemötet.”
Det är således enligt nuvarande stadgar inte möjligt för enskild medlem att lämna motion till
fullmäktigemötet.
Styrelsens förslag
Huvudstyrelsen förslår att fullmäktigemötet ger FRK HS i uppdrag att be SSRK HS godkänna en
ändring i FRK:s stadgar, under § 7 mom. 8 Motioner och ärenden, till texten:
Motion som sektion eller enskild medlem önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte
skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 1 oktober året innan fullmäktigemötet. Styrelsen
ska tillse att motionen publiceras i medlemstidningen Charmören samt med eget yttrande
överlämna motionen till fullmäktigemötet.
Huvudstyrelsen för Flatcoated retrieverklubben
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Proposition nr 2 Stadgeändring för ungdomsmedlemskap

Till FRK:s Fullmäktige

Proposition nr 2
Stadgeändring, tillägg ungdomsmedlemskap
Yrkande/Bakgrund
I Flatcoated retrieverklubbens nuvarande stadgar, antagna vid FRK:s årsmöte 2010-03-14 och
fastställda av Svenska Spaniel och Retrieverklubben 2010-07-03 och att gälla
fr om 2011-01-01, anges under § 3 Medlemskap:

”Enskild person kan bli medlem i klubben. Klubbens styrelse beviljar medlemskap.
Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK. Varje medlem har rösträtt från det år
under vilket han/hon fyller 16 år. Fullmäktigemötet kan, efter förslag från FRK:s styrelse kalla den
som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.
Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala
föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med
SKK: s stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKK:
s Disciplinnämnd. Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.
Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över,
så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan.
Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till
inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKK: s bestämmelser i dessa avseenden
och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller
suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen
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avser. Medlemskap i FRK berättigar till deltagande i av FRK anordnade verksamheter samt
erhållande av FRK:s publikationer. Som medlem tillhör man normalt den lokala sektion inom vars
geografiska område man är bosatt, men det står varje medlem, som bor i Sverige, fritt att byta till
annan sektion.”
Sveriges Hundungdom (SHU), Svenska Kennelklubbens Ungdomsförbund, erbjuder många och
utvecklande aktiviteter. FRK HS vill inspirera ungdomar som är aktiva med sin flatcoated retriever
och därför starta ett samarbetsavtal med SHU.

Styrelsens förslag
Huvudstyrelsen föreslår att fullmäktigemötet ger FRK HS i uppdrag att be SSRK HS
godkänna ett tillägg i FRK:s stadgar, under § 3 Medlemskap, med texten:
Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom.
Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem.
Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.
Huvudstyrelsen för Flatcoated retrieverklubben
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