FLATCOATED
RETRIVER KLUBBEN

Plats:

HUVUDSTYRELSEN

Datum

11-06-16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
§§ 56 - 74

Telefonmöte

Beslutande:
Tomas Persson, ordförande
Katarina Morsk, vice ordförande
Pia Aronsson, kassör
Anders Ahlqvist, sekreterare
Johan Ekl und, suppleant 2
Peter Hilding
Peter Flinck

Suppleanter:

Anmält förhinder:
Helena Gustafsson
Anna Eriksson, suppl eant 1

§ 56

Mötet öppnas

Ordföranden häl sar alla välkomna och för klarar mötet öppnat.
§ 57

Val av justerare

Utsågs Peter Flinck att jämte ordföranden justera dagens pr otokoll
§ 58

Fastställande av dagordningen

Den utski ckade dagor dningen faststäl ldes med ti llägg av punkten Besl ut, inkommen post.

§ 59

Inkommen post

SKK via SSRK: till Morsk
SSRK: Nya jaktprovsdomare
Gunilla Levert: Fråga om ek bi stånd ti ll nya funkti onsbeskr ivningen i stil med jaktlig
avkommebeskrivning.
Redaktör en: Fråga om prissättning, annonser
Medlemsansvarig: Fråga om ersättning

Justerares sign

Protokoll

Sida 1 (4)

§ 60

Beslut, inkommen post

Leverts begäran: Något besl ut kan i nte tas i frågan innan SSRK fattat besl ut om hur det
hela ska hanter as. Svaret är alltså tillsvidare nej till begäran.
§ 61

Utgående skrivelser för kännedom

Nya jaktprovsdomare: Besvar at.
§ 62

Föregående protokoll

Gicks igenom. Lö o s ö-protokollen läggs ihop till ett.
§ 63

Uppdragslista

§ 64

Rapport Charmören / Hemsi dan

Charmören får nytt format, ser bra ut enl igt de som fått en för handsti tt.
Fråga från Låtta: Bör annonspr iserna ändras eftersom tidningens for mat ändras?
Uppdrogs åt Johan Ekl und att utar beta ett för slag till annonskostnader na total t sett.
Hemsidan: Länkar e t c kol las av Johan, meddel ar webmaster. Länkar för mejl bör fungera
via formulär. Sidan bör fungera för alla plattformar, vilket den i nte gör idag.
§ 65

Reklamfrågan

Hur får vi fler annonsör er? Frågan di skuterades. Sponsor s-jägare / annons -säljare har
efterlysts men ingen har nappat. Letandet for tsätter.
Reklam och företagslänkar på hemsidan diskuterades, inga besl ut.
§ 66

Ekonomisk rapport

Det ekonomi ska läget är gott, se bi lagd ekonomi sk rapport.
Konteringar för sektionsmöte mm har rättats ti ll.
Patrick Lindahl bistår med utskick av faktur or för Rasboken.
§ 67

Exteriör, rapport

Club show, Ar boga, bl ev en lyckad tillställning. Ca 170 anmäl da.
§ 68

Exteriör, Roa

Roa är klr. Ska distr.
§ 69

Jaktansvarig

Retrivermästerskapet l agt till samma helg som vårt A-prov, vilket försvårar. Det bör ändå
fungera. Domarfrågan ännu i nte helt löst.
Mittsvenska sekti onen bör komma med i listan över arrangörer av Flatmästerskapet.
Jaktansvar ig bereder.
I dagsläget är 178 anmäl da till Flatmästerskapet 2011.
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I övrigt löper arbetet enl igt plan.
§ 70

Utbildning

Rapport:
Förfrågan /inbjudan har skickats ut ti ll sekt när det gäl ler WT-utbildning. Instr uktörer
vidtalade för utbildningen. Si sta helgen i aug, Mäl arregionen.
Annonser ing av utbi ldningen ska ske även på hemsi dan för bättre spridning. Manus skr ivs
av Peter Flinck.
Riktlinjer för utbildning:
Arbete pågår , redovisas senar e.
Hur kan vi stötta sekti onerna?
HS kommer att arrangera funkti onärsutbildningar, sektionerna svarar för
medlemsutbildning.
§ 71

Allmänt

Rasbok 2010:
Sista handen l äggs just nu vi d boken. Den ber äknas gå i tryck V 26, l everans påbör jas V
28. En del problem med betal ningar i samband med boken. Kassör en samverkar med
Patrick för att lösa detta.
HS egen sida på nätet:
Ett genensamt konto har upprättats för ändamålet.
Stadgeändr ingar
Arbete pågår
SSRK fullmäkti ge, kort rapport

§ 72

Avel

Medlemsk onferensen, november
Plats: Vinsta spor thotell Eskilstuna. 12 – 13 november .
Närmare planering pågår . Konferensbidrag beviljat av SKK ( max 10 000). Ingrid Tapper
klar som föreläsare. Fler föreläsare vidtalade. En l ång lista av ämnen fi nns. SKK kommer
att delta. Funktionsbekrivningen, om det fi nns nåt nytt.
Läget ser bra ut.
RAS-revidering, avstämni ng
Avelsrådet sammantr äder i början av augusti . Revisionsförslag emotses i mitten av juli.
Arbetet har kommit igång.
Övrigt
Inga nyheter av negati v karaktär f n, vilket är glädjande.
Formera för vår valpförmedling behöver diskuteras, lämpligen på konfer ensen i
november.
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§ 73

Nästa möte

Nästa möte är den 2 augusti , telefonmöte
§ 74

Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avsl utade mötet kl 21.30
Vid protokollet

Anders Ahlqvist
Sekreterare

Justeras

Tomas Persson

Peter Flinck
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