FLATCOATED
RETRIVER KLUBBEN

HUVUDSTYRELSEN

Datum

11-08-02
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats:

Telefonmöte

§§ 56 - 74

Beslutande:
Tomas Persson, ordförande
Katarina Morsk, vice ordförande
Pia Aronsson, kassör
Helena Gustafsson
Peter Flinck

Suppleanter:

Anmält förhinder:
Peter Hilding
Anders Ahlqvist, sekreterare
Johan Eklund, suppleant 2

§ 56

Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 57

Val av justerare

Utsågs Helena Gustafsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll
§ 58

Fastställande av dagordningen

Den utskickade dagordningen fastställdes med tillägg av punkten Beslut, inkommen post.
§ 59

Inkommen post

Protokoll från SSRK inkommet
Nya utställningsdomare och 2 st retrieverjaktdomare
Birgitta fått Cacit info????
Pia fått mail ang Bergslagens Clubshow och kassabrist

Justerares sign

Protokoll

Sida 1 (4)

§ 60

Beslut, inkommen post

Information om prisförslag för annonssidor i Charmören:
Svartvit 1000 Sek/helsida, färg 1500 Sek/helsida. Tomas vidarebefordrar info från Johan
för exakt kännedom.
Hemsidan omarbetas för att passa alla läsarformat. Uppdrag åt H & Johan att hur detta
skall genomföras.
§ 61

Utgående skrivelser för kännedom

Inget att rapportera.
§ 62

Föregående protokoll

Gicks igenom.
§ 63

Uppdragslista

§ 64

Rapport Charmören / Hemsidan

Inget att rapportera
§ 65
Reklamfrågan
Inget att rapportera
§ 66

Ekonomisk rapport

Det ekonomiska läget är gott.
Gjort om postgirokontot till en annan lösning
§ 67

Exteriör, rapport

Småland är utsedda att ha nästa Club Show. Helen har talat med utställnings ansv. de ör
positiva till att genomföra arrangemanget. (kassör tar ansvar?) preliminär plats Växjö
Engelska domare som Helena skall assistera med att ordna.
Ansökan till 2014 års plats skall vara inne i okt
§ 68

Exteriör, Roa

.

Inget att rapp.

§ 69

Jaktansvarig

Inga tillägg eller avvikelser från tidigare protokoll
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§ 70

Utbildning

Rapport:
Så gott som alla sektioner kontaktade via mail och per tfn. för att efterfråga deltagare och
informera om planerad utbildning. Många nya på posterna som utb. ansvariga med ej
ännu etablerade kontaktytor till sektionsmedlemmarna.
Ett fåtal anmälda från sektionerna Skåne och Gävle/Dala.
Lotta Treiberg och Elisabeth Sahlin tillfrågade om att kunna vara utbildare när vi har ett
antal identifierade deltagare.
Thomas Persson i Labradorklubben tillfrågade om de vill delta på en kommande
utbildning. De är positiva.
Preliminära platser för utbildningen finns.
Riktlinjer för utbildning:
Arbete pågår, redovisas senare.
Hur kan vi stötta sektionerna?
HS kommer att arrangera funktionärsutbildningar, sektionerna svarar för
medlemsutbildning.
§ 71

Allmänt

Rasbok 2010:
Fakturor för Rasboken har sänts ut och 2/3 har betalat. Boken trycks och skickas till de
som betalat.
Faktisk kostnad 600 Sek Försäljning via Flatbutiken för 500 / 600 Sek.
Motioner till FRK skall vara inne sista sept.

§ 72

Avel

Medlemskonferensen, november
Pkt18?
Träff med avelsrådet hos Katarina Morsk kommande tisdag 9 aug.
Ang konferensen ordnar Vilsta allt det praktiska. Medlemmarna betalar boende o mat.
Budget finns. Total kostnad på 20 – 30000. Av dessa bidrar SKK med 10 000 Sek.
-HS tar kostnad för lokal
Katarina har pratat med Agria (om spons/deltaagande?)
Upplägg dag1 Hälsodag och dag2 Mentaldag.
RAS-revidering, avstämning
Pkt 19?
Skall gå igenom texterna i RAS. Den 9 aug.
Önskemål om att anonymt få in uppgifter om höjd o vikt på individer.
Pkt20?
FRK kanske skulle tillsätta en utväderingsgrupp. (står i RAS!?) vad ? intentionerna.
Tillstyrks av mötet
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§ 73

Nästa möte

Nästa möte är den 11 september, fysiskt möte
§ 74

Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 21:10
Vid protokollet

Peter Flinck
Sekreterare

Justeras

Tomas Persson

Helena Gustafsson
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