Flatcoated retrieverklubben
Huvudstyrelse

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum: 2012-04-02

Plats: Telefonmb'te
§§
O o 23—47
Beslutande:
Camilla Boquist, ordfbrande
Karin Karkiainen, sekreterare och vice ordforande
Pia Aronsson, kassb'r (t.o.m. § 44)
Peter Flinck
Katarina Morsk
Lars Sbderstrbm
Britt-Marie Nordgren
Suppleanter:
Lena Karlsson, suppleant 1
An malt forhinder:
Marie Carlsson
Adjungerad:
Latta Bergstrand (t.o.m. § 31)
Lotta Zetterlund (t.o.m. § 45)

§ 23
Motet oppnas
Ordfb'randen bppnade motet och halsade alia valkomna.
§ 24
Val av justerare
Utsags Lena Karlsson att jamte ordfbranden justera dagens protokoll.
§ 25
Faststallande av dagordning
Dagordningen faststalldes och godkandes med andringen att § 38 flyttas upp under §
25.
§ 38
Rapport Charmoren
Deadline for nasta nummer av Charmoren ar den 17 maj. Alia nya i styrelsen skickar
in bild och kort berattelse om sig till detta nummer. Fullmaktigehandlingarna for 2012
publiceras i Charmoren Nr.2.
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§ 26
Foregaende protokoll
Foregaende protokoll fran konstituerande mote 2012-03-25 gicks igenom och lades
till handlingarna.
§ 27
Inkommen post
Inkommen post skickas ut till styrelsen.
§ 28
Inkomna skrivelser
Inkommen skrivelse fran Monica Olofsson angaende valpformedlingen.
Beslut: Styrelsen beslutade att Katarina Morsk, avelsansvarig, och Malin Wehinger,
samordnare valpformedlingen, kommer med forslag till nasta mote.
Atgard: Camilla besvarar skrivelsen.
§ 29
Utgaende skrivelser for kannedom
Kontaktinformation for styrelsen insant till SSRK och SKK samt skrivelse sant till
FRK: s sektioner om den nya provledarutbildningen.
§ 30
Genomgang av uppdragslista
Camilla kontrollerar om uppdragslistan ar aktuell.
§ 31
Information fran SSRK: s Funktionarstraff
Peter informerar om nya funktionarsregler, om utbildning till certifierad provledare
B-prov, utbildning for diplomering och certifiering av instruktorer samt utbildning av
testledare for Funktionsbeskrivning.
Lars informerar om sma andringar i regelverk och RoA for A-prov och B-prov, om
anmalningar till SSRK Prov, den nya internetsidan for anmalningar till bl.a. jaktprov.
Britt-Marie informerar om SKK:s exteriordomarkonferens 2015 samt att det nu finns
internetanmalan hos SKK till Special- och rasklubbarnas utstallning.
Katarina informerar om arbetet med RAS for de olika rasklubbarna. Avelsradet
befinner sig i slutskedet av arbetet med RAS, vilket sedan ska skickas vidare till
SSRK for genomgang.
Camilla informerar om det nya organisationsforslaget som kommer att laggas ut pa
SSRK:s hemsida. Nytt ordforandemote innan sommaren for att kunna utveckla
dialogen de hade pa Funktionarstraffen och om storre samarbete med SSRK och
rasklubbarna.
§ 32
Kommitteer
Forslag om att inffira kommitteer for aviastning av de ansvariga i vara verksamheter.
F6rslaget diskuterades utifran behov och sammansattning.
§ 33
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Forslag om annons pa Blocket som hanvisar till Flatcoated retrieverklubben for art
kunna leda kopare fran Blocket till Flatklubbens hemsida. For- och nackdelar
diskuterades.
Atgard: Lena kollar om det finns nagon annan rasklubb som har annons pa Blocket
och lyfter arendet pa nasta mote.
§ 34
Beslut, atgard och ev. publicering av protokoll
Camilla foredrog om tillagg i protokollen. Diskussion fordes aven om publicering av
dessa.
Beslut: Motet beslutade om fortsatt publicering av protokoll pa hemsidan.
§ 35
Kommunikation med sektionerna
Katarina informerade om arlig sektionstraff.
Forslag foredrogs om forum for sektionerna och FRK HS for utokad kommunikation.
Olika alternativ diskuterades.
Beslut: Motet beslutade att Camilla oppnar upp och ansvarar for ett forum for
kommunikation med sektionerna.
§ 36
Ansokan utokat rasregister
Ansokan fran Karin Brostam-Berglund om utokat rasregister for Flatcoated retriever
har inkommit fran Svenska Spaniel- och Retrieverklubben.
Atgard: Camilla skickar vidare ansokan till Britt-Marie for tillstyrkan till SSRK.
§ 37
Apportoren, rasklubbarnas arliga publicering i nr. 2
Avelsradet ordnar material till rasklubbarnas arliga publicering i Apportoren nr. 2.
Diskussion om Flatklubbens avsaknad av artiklar i Apportoren.
Atgard: Camilla atar sig att skicka in artikel fran Clubshow 2012 och
Flatmasterskapet 2012.
§ 39
Rapport hemsidan och Facebook
Hemsidan och Facebook uppdateras regelbundet. Manga upplever problem att
komma in pa hemsidan, lyfter arendet till webmaster om hur det kan atgardas och
samtidigt gora en Sversyn av la'nkar pa sidan. Innehallet pa sidan ska vara sakligt.
Forslag inkom om att anvanda annonsen fran Charmoren till arets Clubshow och
Flatmasterskap pa hemsidan.
§ 40
Rapport avelsansvarig
Avelsradet har utarbetat RAS och sammanstallt forslag pa andringar. Dokumentet
ska godkannas av FRK HS innan det skickas till SSRK. Beslut tas pa nasta mote.
FRK har ett mycket speciellt samarbete med SLU. Det ar en langsiktig satsning, unik
i sitt slag. Avelsradet har utarbetat ett avtalsforslag till SLU, beslut pa detta avtal tas
vid nasta mote.
§ 41
Rapport exterioransvarig
Arets Clubshow halls den 17 maj. Helena Gustavsson, f.d. exterioransvarig, har
fortfarande overgripande ansvar for arets Clubshow. Man har kommit langt i
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arrangemanget. Det ar aven flera planerade Flatshows runt om i landet som
sektionerna sjalva ansvarar for.
§ 42
Rapport jaktansvarig
Sedan tidigare ar det beslutat om ett rasmasterskap i A-prov dar ansvarig ar Gunilla
Lefwerth samt ett ekl B-prov dar Vastra sektionen star som arrangor. Proven ar
beslutade och budgeterade for sedan tidigare. En oppen A-provstraning planeras
innan ovanstaende arrangemang.
Planeringen for Flatmasterskapet pagar for fullt. Provledningen och arbetsgruppen
for FM har planerat och beraknat for upp till 400 anmalningar. Det definitiva
provupplagget gors efter att anmalningstiden gatt ut, darefter lamnas information om
upplagg. Boendet ar redan fullbokat.
Uppdatering av listan for avkommebeskrivare har inte gjorts sedan 2007. Inaktuella
uppgifter finns pa hemsidan och bor uppdateras, alternativt plocka bort listan.
Beslut: Styrelsen beslutade att kontrollera vilka som vill kvarsta som
avkommebeskrivare.
Atgard: Lars delger ovriga sektioner om ovanstaende arrangemang samt kontrollerar
vilka avkommebeskrivare som vill sta kvar som aktiva pa listan.
§ 43
Rapport utbildning
Man siktar pa att genomfora den planerade utbildningen av WT-domare och
provledare.
Atgard: Peter tar reda pa om uppdatering av WT-domarutbildningen ar planerad.
§ 44
Ekonomi
Ekonomisk rapport har skickats ut till styrelsen innan motet, inga ovriga fragor
uppkom kring denna.
Patalas om att det ar svart att komma fram till reserakning pa hemsidan.
SSRK star for de fasta kostnaderna och FRK for de rorliga kostnaderna for sina
deltagare i provledarutbildningen for Funktionsbeskrivare.
§ 45
Ovrigt
Kalender for HS moten ar annu inte faststalld, gors vid na'sta mote.
Arskalendern ar uppdaterad, ovriga poster fylls pa vid nasta mote.
§ 46
Nasta mote
Nasta mote blir sondag den 6 maj kl: 10.00 pa Scandic Upplands-Vasby. Karin bokar
lokal och mat/fika till motet.
§ 47
Avslutning
Ordforanden tackade for visat intresse och forklarade motet avslutat kl: 22.28.
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Vid protokollet:
Karin Karkiainen
Sekreterare

Justeras:
Camilla 0j0qinst
Ordforande
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