FLATCOATED
RETRIVER KLUBBEN

HUVUDSTYRELSEN

Datum

11-10-02
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats:

Scandic Upplands Väsby

§§ 75 - 99

Beslutande:
Tomas Persson, ordförande
Katarina Morsk, vice ordförande (t o m § 89)
Pia Aronsson, kassör (t o m § 97)
Anders Ahlqvist, sekreterare
Peter Hilding
Peter Flinck
Johan Eklund
Anmält förhinder:
Helena Gustafsson
Anna Eriksson

§ 75

Mötet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet kl 09.00
§ 76

Val av justerare

Peter Flinck valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 77

Fastställande av dagordningen

Den utskickade dagordningen godkändes med följande ändringar:
10a diskussion om fullmäktige och sektionsträff 2012
21 – 24 avhandlas efter 10a.
§ 78

Inkommen post

Gicks igenom.
Flera kontakter från medlemmar med synpunkter på krav för valpförmedling, sätt att visa
hund på utställning mm har skett. Generellt anser HS att vi ska ha högt i tak och att olika
uppfattningar ska får torgföras. Dock är det viktigt att inkomna synpunkter bemöts om det
bedöms som lämpligt.
§ 79

Utgående skrivelser för kännedom

- Till Östra ang Stora Stockholm.
- ROA, Club Show, till sektionerna

Justerares sign

Protokoll

Sida 1 (5)

§ 80

Föregående protokoll

Delades ut, gicks igenom och godkändes.
§ 81

Uppdragslista

Inget nytt.
§ 82

Rasbok 2010

Läget ser i stort sett bra ut. Några har ännu inte betalat sina avgifter. De är tillskrivna av
kassören. Vi måste försäkra oss om att de som inte betalat verkligen fått faktura innan vi
vidtar vidare åtgärder.
§ 83

SKK:s ”Köpa Hund”

Köpa Hund-tjänsten i SKK:s regi som den nu är utformad uppfattas inte som seriös: De
krav som uppställs svarar inte mot FRK:s när det gäller valpförmedling, ett förhållande
som torde gälla för åtskilliga raser. Det faktum att SKK tillhandahåller tjänsten uppfattas av
den genomsnittlige valpköparen som en kvalitets-garanti, vilket alltså kan ifrågasättas.
Genom tjänstens tillkomst bortser SKK från de ambitioner man haft med utarbetandet av
RAS.
Beslutades att SSRK ska tillskrivas i frågan, med kopia för kännedom till övriga SSRKrasklubbar. Skrivelsen ska syfta till att få SSRK att agera i frågan. Tomas Persson och
Katarina Morsk svarar för skrivelsens utformning.
§ 84

Hur ska vi påverka domare, både jakt och utställning?

Allmän diskussion: Hur ser kontakten mellan domarna och klubben ut? Vill vi ha ett mer
intensivt informationsutbyte för att dels få större insyn, dels få möjlighet att påverka? En
bättre kontakt skulle kunna ge oss en mer detaljerad bild av rasens fel och förtjänster.
Konstaterades att ett närmare samarbete gynnar båda parter.
§ 85

Diskussion om fullmäktige och sektionsträff 2012

Förslag till plats: Scandic Upplands Väsby. Bokning ska ske snarast.
Datum: 24 – 25 mars 2012. Tider prel 12.00 – 20.00 lördag (börjar med lunch), lunch kaffe – middag. Söndag 11.00 – 17.00. Lunch – kaffe.
Deltagare: ca 30 delegater, HS m fl. Totalt ca 50 pers på söndagen. På lördagen ca 25
pers. Prel.boka rum för 25 personer natten 24 – 25 mars.
Sektionerna inbjuds att skicka 2 delegater per sektion till sektionsträffen.
Diskussionspunkter: RAS, utbildning, informationsvägar, eventuellt sponsorsavtal.
Sektionerna ska uppmanas att själva komma in med dikussionspunkter!
Ambitionen är att få verksamhetsberättelse och verksamhetsplan klara till HS möte i
januari.
Anmälan via nätet, Anders A kollar hur SSRK gör detta.
§ 86

Konferensen i november

Tid och plats: 12 – 13 november, Eskilstuna.
Vilsta Sporthotell sköter bokningar och betalningar för kost och logi. Kostnader för
föreläsare täcks av det bidrag FRK fått från SKK.
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Totalt kommer ca 10 personer från Avelsrådet och HS att delta och ha uppgifter på
konfrerensen. Beslutades att FRK bestrider dessa personers kost, logi och
resekostnader.
Låtta inbjuds att delta och skriva ett reportage från konferensen. Katarina kontaktar.
Den slutliga detaljplaneringen hanteras av avelsrådet.
Det bör finnas minst ca 20 deltagare anmälda för att konferensen ska kunna genomföras.
Annonsen ska läggas ut på hemsidan och på Facebook snarast.
§ 87

RAS-revidering, avstämning

Revideringen pågår. Konstateras att vissa av målen som finns i den nuvarande versionen
måste konkretiseras och preciseras.
SKK ställer krav på att utvärdering av måluppfyllelse enligt RAS genomförs.
Exempel på mål i nuvarande RAS:
Avelsstruktur: Avelsbasen ska innehålla minst 100 individer. Skall undersökas.
Låg inavelsgrad: Uppfylls någorlunda.
En hanhund ska vara far till max 100 valpar. Målet uppfylls inte.
Mentalitet: Ett mål om information till alla inblandade och via alla kanaler som finns.
Tveksam måluppfyllelse.
Uppfödare och hundägare ska uppmuntras att genomföra MH. Tveksam måluppfyllelse.
Hälsa: Långtidsstudie över de individer som lever länge och är friska. Pågår, ok.
Hälsoenkäten: Låg svarsfrekvens. Samarbete med nordiska rasklubbar: Fungerar inte bra.
Hjälpmedel för rapportering från medlemmarna: Ej genomfört. Bibehållen frekvens av AD
– HD. Genomfört.
Exteriör: Generellt dålig måluppfyllelse.
Jakt: Oklara mål generellt, tveksam måluppfyllelse. Ökat antal startande på A-prov:
Uppfyllt. Ingen ökning av antalet startande på B-prov. Antalet startande på C-prov är
okänt, statistik saknas. Antalet jaktligt avkomme-beskrivna har inte ökat, ingen
måluppfyllelse.
Generellt: Vid revideringen av RAS måste vi sätta mål som är realistiska och mätbara. Vi
kan heller inte ha mål som vi inte kan påverka. Nuvarande RAS innehåller en mängd mål
som inte är mätbara och som inte kan påverkas.
Revideringsförslag kommer från Katarina Morsk. Alla skriver kommentarer och återsänder.
§ 88

Valpförmedling

Förmedlingen för en tynande tillvaro. Det är svårt att få ett helhetsperspektiv på
verksamheten. Dessutom har teknikutvecklingen gjort att förmedlingen spelat ut sin roll.
Beslutades att valpförmedlingen i sin nuvarande form. Tomas Persson meddelar
valpförmedlarna och tackar för utfört arbete.
En ny kategori, planerade kullar, kan införas på hemsidan. Flera personer ska ha hand om
annonseringen på hemsidan för att den ska fungera friktionsfritt. Frågan ska lämnas till
fullmäktige för avgörande (i form av en proposition från HS).
§ 89

Tillsättande av utvärderingsgrupp på jakt- och mentalsidan enligt
RAS

Konstaterades att en grupp behövs. Gruppen bör ledas av en person från HS, men övriga
kan med fördel rekryteras från annat håll. Saken tas upp på konferensen i november.
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§ 90

Rapport Charmören / hemsidan

Konstaterades att hemsidan fortfarande har en del brister i funktionaliteten. Johan Eklund
för dialog med webmaster.
Konstaterades att vår tidning ser mycket bra ut. Glädjande nog har inflödet av material till
tidningen blivit så stort att allt inte fick plats i det senaste numret.
§ 91

Hemsidans roll i verksamheten

Fastslogs att vår medlemstidning är klubbens officiella informationskanal. Hemsidan ska
ses som ett komplement till tidningen. Naturligtvis ska hemsidan i möjligaste mån vara
uppdaterad, inte minst när det gäller protokoll och resultat e t c.
Vissa sektioners hemsidor fungerar inte. Det är givetvis önskvärt att alla sektioner har
hemsidor som fungerar.
FRK borde ha en samlad information om olika aktiviteter, lämpligen på FRK:s hemsida.
Det som initialt bör vara med är C-prov och utbildningar / kurser. På FRK-sidan bör det
finnas en tabell med datum, aktivitet och länk till sektionens närmare information om
aktiviteten.
§ 92

Reklam

Diskuterades prissättningen av annonser i klubbtidningen.
Förslag från Johan Eklund:
Helsida: 1 000 kr svartvit, färg 1 500 kr
Halvsida 700 kr svartvit, färg 1 000 kr
1/4 350 kr svartvit, färg 500 kr
Mittuppslag, färg: 4 000 kr
Beslutades enligt förslaget.
Julannonser:
Helsida: 750 kr svartvit, färg 1 000 kr
Halvsida: 450 kr svartvit, färg 600 kr
1/4 300 kr svartvit, färg 400
Beslutades enligt förslaget.
§ 93

Ekonomisk rapport för perioden

Kassören redovisade läget som befanns vara tillfredsställande. Budget följs i huvudsak.
§ 94

Nya konton

Ett nytt konto innefattande en ny lösning för administration har anskaffats vilket underlättar
arbetet för kassören. En del medel har flyttats till räntebärande konto.
§ 95

Rapport, exteriör

Kommande evenemang verkar vara under kontroll. I övrigt inget att rapportera.
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§ 96

Rapport, jaktansvarig

Konstateras att det inte finns utsedd jaktansvarig i alla sektioner. Peter Hilding har gjort ett
utskick till sektionerna och propagerat för ett samarbete.
FRK:s B-prov avlöpte väl och arrangemanget var uppskattat av deltagarna.
Riktlinjer för Flatmästerskapet har efterlysts. En grupp under ledning av Peter Hilding
kommer att ta fram en ROA för tävlingen. Målsättningen är att den ska finnas till hands till
2012 års FM.
A-provet: Glädjande 16 ekipage anmälda, varav två från Norge.
A-provsträningen: Bara positiva rapporter från träningen.
Särskilda prov: FRK Västra har fått till ett bra samarbete med SSRK när det gäller
särskilda prov.
Ett lag för Nordiska mästerskapen är uttaget.
§ 97

Rapport, utbildning

WT-utbildning: Svar från ett par sektioner. Intresset verkar svalt så här långt. SSRK
Bergslagen har en utbildning inplanerad och är positiva till att ta in intresserade från FRK.
Detta är kommunicerat till sektionerna. En ny annons utarbetas och läggs ut på hemsidan.
§ 98

Riktlinjer för utbildning

Riktlinjer är under utarbetning.
§ 99

Övrigt

Motion rörande att skalor på poäng, B-prov, ska revideras så att resultaten kan
databehandlas har skickats in till SSRK. Motionen ska beslutas av FRK:s fullmäktige för
att bli gällande.
En formulering av framtidsvision (2025?) för rasen har påbörjats.
Nästa möte (telefonmöte) blir den 25 oktober, som tidigare planerat. Mötet är inget vanligt
styrelsemöte, utan handlar helt om RAS. Alla i avelsrådet ska kallas tillsammans med
styrelsen. Katarina Morsk ser till att avelsrådet kallas.
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 16.30.

Vid protokollet:

Anders Ahlqvist, sekreterare

Justeras:

Tomas Persson, ordförande

Peter Flinck, justerare
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