Fktcoated retrieverklubben
Huvudstyrelse

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum: 2012-05-06

Plats: Scandic Upplands Vasby
§§ 48—72
Beslutande:
Camilla Boquist, ordforande
Karin Karkiainen, sekreterare och vice ordforande
Katarina Morsk
Lars Sb'derstrom
Britt-Marie Nordgren
Suppleanter:
Lena Karlsson, suppleant 1
Anmalt forhinder:
Peter Flinck
Pia Aronsson, kassor
Marie Carlsson
Adjungerad:

§ 48
Motet oppnas
Ordfbranden oppnade motet och halsade alia valkomna.
§ 49
Val av justerare
Utsags Lars Soderstrom att jamte ordfb'randen justera dagens protokoll.
§ 50
Faststallande av dagordning
Dagordningen faststalldes och godkandes med tillagg under § 70 Ovrigt.
§ 51
Foregaende protokoll
Fb'regaende protokoll gicks igenom och godkandes.
§ 52
Inkommande post
SKK - Uppdaterad lista pa personer uteslutna och sparrade fran Svenska
Kennelklubbens organisation, lades till handlingarna.
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§ 53
Inkomna skrivelser
Medlem, Avelsinformator. Bra syfte att ha informatbrer i respektive sektion. Maste
finna passande personer i sektionerna for detta andamal. Informatoren ska vara
nabar genom Charmbren, hemsida m.m. Informatoren behover utbildning for sin
uppgift samt att arbetsmetoden behover kvalitetssakras.
Beslut: Avelsinformator ska prb'vas och utvarderas. Fb'rslag pa utformning tas fram.
Medlem, Poang jaktflatt; Instiftare bestammer reglerna for VP. Skrivelsen besvaras.
Medlem, Dispens avkommebeskrivning; Behandlad, se beslut.
Beslut: Dispens given for annan avkommebeskrivare an listtecknad.
Sektion, Club show 2014; Domarfbrfragan Club show 2014, besvaras.
§ 54
Utgaende skrivelser
Apportb'ren; Artiklar klubbnytt, Club show, Flatmasterskapet samt den arliga
uppdateringen av rasspecial.
Charmoren; Presentation av HS
Medlem, RiktlinjerfbrValphanvisning. Besvarad.
Medlem, Avkommebeskrivare. Besvarad..
Sektionerna; Publicering av egna aktiviteter pa SSRK: s hemsida.
Sektionerna; Aktuell styrelsefbrteckning.
Beslut: Fran och med nasta ar ska sektionerna inkomma med styrelseforteckning for
aktuell styrelse till huvudstyrelsen. Mall ska tas fram for utskick till sektion.
§ 55
Kommitteer
HS for vidare diskussioner kring bildande av kommitteer da kommitteer har en
avlastande funktion.
§ 56
Arbetsbeskrivningar
Undersbkning gbrs om var arbetsbeskrivningarna for FRK HS finns sparade.
Goldenklubbens arbetsbeskrivningar var uppskattade for dess innehall.
Beslut: HS gar vidare med vilket material som Flatcoated retrieverklubben redan har
och vad som behover kompletteras.
Organisationsfraga uppkom med vilka som ska vara adjungerad.
Beslut: Ett organisationsfbrslag tas fram. Tittar over de adjungerande posterna samt
organisationsstrukturen.
§ 57
Annonser, Charmoren och hemsida
Fragestallningar kring annonsering behover klargbras. Vilka riktlinjer har vi for
annonsering? Finns det nagon grans for kommersiella annonser? Finns det utrymme
for ytterligare annonsering innan vi nar maxtaket?
Beslut: Undersbks och kompletteras i ordfbrandeparmen samt sektionsparmen.
§ 58
Motioner, nya stadgeforslaget och delegater SSRK Fullmaktige
De fbreliggande handlingarna diskuterades.
Delegater till SSRK:s fullmaktige blir Camilla Boquist och Karin Karkiainen. En tredje
delegat kunde inte utses, inte heller suppleanter. Resepoolen gar in och ersatter sa
att resekostnaden blir densamma for alia delegater.
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§ 59
Charmoren och apportoren
Charmbren: Kontaktuppgifter och fullmaktigehandlingar ar skickade. Avelsradet har
artiklar som ska in, likasa presentation av HS. Arsmotesprotokoll saknas annu som
ska in.
§ 60
Rapport hemsida och Facebook
Ingen rapport fran webmaster. Rasboken finns till fbrsaljning pa hemsidan. Sidemap
fungerar men sidan fungerar inte i alia weblasare. Ny hemsida finns under utredning.
Sarbart med en person som ansvarar sjalv for en uppgift sasom webmaster for
hemsida eller redaktbrfbr Charmoren. Tillsatta informationskommitte for bl.a.
kommunikation mellan Charmoren och webmaster och se over hemsida.
Infbra en undersida pa hemsidan dar vi uppmarksammar fina resultat for var ras med
lankningar till resultat for SSRK:s jaktprov och utstallningar och SKK:s
utstallningsresultat. Aven champions och tjanstehundar uppmarksammas.
Informationsgruppen ansvarar for detta.
Beslut: Infb'r en informationskommitte under Camilla. Informationsgruppen ser over
och inkommer med fbrlag pa innehall samt utformning.
§ 61
Informationssida pa hemsidan "Vad hander i sektionerna"
Uppratta en lank till sida "Vad hander i sektionerna" for att uppmarksamma aktiviteter
i sektionerna sasom WT, Flat shows, kurser, fbrelasningar m.m.
Beslut: Informationskommitten undersbker detta.
§ 62
Revidering av VP samt reviderade regler Stig Olssons Minne
Det finns ett tidigare protokollbeslut gallande revidering av Flatcoated
retrieverklubbens VP: n utifran att varderingssystemen fbrandrats. Det ar dock oklart
om revideringen ar genomfbrd.
Beslut: Undersbkning ska gbras om revideringen ar genomfbrd, om inte maste
revidering gbras.
§ 63
Studieframjandet
Kontakt har tagits med Studieframjandet gallande samarbete pa regional och lokal
niva. I specifika arenden kan FRK stalla fbrfragan regionalt, vid t.ex.
medlemskonferens och hyra av lokal, annars sker samarbetet lokalt.
§ 64
Rapport avelsansvarig
Redaktionella granskningar kvar av RAS, ska sedan skickas till SSRK.
Beslut: Att skicka in RAS revision 1 till SSRK.
Avtal maste skrivas for forskningsprojekt med SLU. FRK maste fa tillgang till den
information SLU far fram. Kolla med andra klubbar som haft samarbete med SLU hur
de gjort. Fbrsbka finna nagon bra person som ar kunnig inom juridik som kan hantera
avtal och regelverk.
Nya riktlinjer framtagna for valpfbrmedling. Valpfbrmedling for parad tik och tolv
veckor frambver. Ett enhetspris pa 250 kr inklusive lank och bild. Ingen mbjlighet till
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forlangning. Ska laggas ut i Charmdren (fran halvarsskiftet) och pa hemsidan. Caller
fran och med 2012-07-01.
Avelsradet har inplanerade mb'ten, fysiskt mote och telefonmb'te. Avelsradet ska se
over vad de ska jobba med frambver, ar fem stycken i gruppen. Vill ta hjalp av
ytterligare expertis.
Avelsradet ska fa kbpa in sig pa utbildning av Lathunden.
§ 65
Rapport exterioransvarig
Club Show 2012 ar narmast fbrestaende. Anmalningstiden har varit fbrlangd.
Mittsvenska sektionen har inkommit med skrivelse med domarfbrslag till Club Show
2014. Undersbker om de fbrsbkt fa tag i engelska domare da engelska domare ar
efterstravansvart.
Club show 2013, Smalands sektion. Vill byta plats fran Vaxjb till annan ort.
Club show 2014, Mittsvenska sektionen.
Club show 2015, Ostra sektionen. Kontrolleras om ansbkan gjorts till SKK.
Domarkonferens 2015; Skapa kompendium i god tid innan konferensen. Dags att
bbrja se over redan nu. Onskemal vore uppvisning med flat i retrieverarbete sava'l
praktiskt som pa film. Kontakt tas med SSRK angaende plats och bnskemal.
§66
Rapport jaktansvarig
Skickat ut skrivelse till alia jaktansvariga i sektioner fran Funktionstraffen.
A-provsmasterskap arrangeras fredag 28/10 2012, klart med mark och provledare.
A-provstraning med Lasse Johnsson ar utlyst till 24-25/9 2012. Tar aven in
anmalande utan hund.
Flatmasterskapet 2012. Information om provet kommer laggas ut vecka 19.
Flatmasterskapet 2013 halls i Bergslagen, plats klar.
RoA for Flatmasterskapet ej klart.
Beslut: ta fram RoA for Flatmasterskapet, Lasse tillsatter en kommitte for detta.
Uppdatering av lista pa avkommebeskrivare ska goras. Protokoll ska finnas.
§ 67
Rapport utbildningsansvarig
Bordlagges till nasta mote.
§ 68
Ekonomi
Ekonomisk rapport med utfall 2012-04-30 visades och lades till handlingarna.
§ 69
Arbetsgrupp med fokus pa den mentala och jaktliga utvecklingen
Taget ur RAS. Fbrslag, skapa en arbetsgrupp med ansvarfbr mentala och jaktliga
utvecklingen da'r MH, funktionsbeskrivning, avkommebeskrivning, BMP m.fl. ingar.
Beslut: Tillsatta kommitte dar Lena Karlsson ar samordnare. Lena Karlsson utses
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som ny representant till SSRK: s Arbetsgrupp for Funktionsbeskrivning Retriever da'r
hon ersatter Ingrid Andren.
§ 70
Ovrigt
a) Arskalendern
Camilla har gjort en grundkalender som vi alia ser over.
b) Overblivet material
Se over vardet pa kopiatorn och skrivaren.
c) Aterbetalning licens for PC
Undersb'kning ska goras angaende aterbetalning av licens da vi bor ha ratt till det.
d) Saknade VP Club Show
Undersb'ks.
e) Annons blocket
Finns ingen rasklubb som har nagon typ av annons pa blocket. Forslag ska utformas.
f) Sektionstraffen
Bordlaggs till nasta mote.
g) Uppdragslista
Fragan bordlagges till nasta mote.
h) Beslut mellan motestillfallen
Bordlagges till nasta mote.
i) Avtal flygbolag
Bordlagges till nasta mote.
j) Material
Bordlagges till nasta mote.
k) Diktafon
Bordlagges till nasta mote.
§71
Nasta mote
Telefonmote bestamdes till 2012-06-27 kl. 20.00.
§72
Motets avslutande
Ordfbranden tackade for visat intresse och avslutade motet kl: 16.20.

Vid protokollet:
Karin Karkiainen
Sekreterare

Justeras:
Camilla Boquist
Ordforande
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