FULLMÄKTIGEPROTOKOLL

Protokoll fört vid Flatcoated Retrieverklubbens ordinarie fullmäktige på Scand ic
Hotell, Järva Krog, söndagen den 20 mars 2011.
§1

Utdelning av klubbens vandringspriser

Årets Flat
Årets Jaktflat
Frida-Nalles VP

Mardis Minne
Bonnies VP
Årets Bruksflat
Årets Lydnadsflat
Winstons Allroundpris
I Buff´s Spår
Lady-trofén

Bez-Ami´s First Last and Always
Ägare Tina Engström, Åkersberga
Straight Flush Velvet Vega
Ägare Andreas Josefsson
C.I.E. CH NO UCH S E U(U)CH SL CH SE VC H KbhV-09,
VWW-10, EUW-10 Caci´s A Boy Like Daddy
Ägare Carina Östman, Mar ia Brisfjord, Borlänge
SE JCH FIN JCH SE VCH Gunhills Glitter och Glamor
Ägare Anneli Mattson
Lustans Light Misty
Ägare: Maria Jernkrok, Karin Holmgren
SBCH Hinnared´s Bonnie
Ägare: Britt-Marie & Sixten Ander sson, Märsta
LPI SE LCH Explicit Little Miss Trouble
Ägare Ida Jansson
Bez-Ami´s First Last and Always
Ägare Tina Engström, Åkersberga
SE VCH Spader Damens Qui ck Quaint Quail
Ägare Lena Svensson
Björshults Potatiskaka à la Greta
Ägare Marie Carlsson

Följande hundar har under 2010 erhållit titeln Svensk Jakt champion:
SE JCH SE LCH S E VCH Il Sano's Soft Tail
Ägare: Malin Andersson
LPELIT LPI LPII NORD LCH SE JCH SE VC H Oakshoot' s Come From A Star
Ägare: Lotta Sankell (hämtade priset på FM)
NO JCH SE J( J)CH Waternuts Caleigh
Ägare : Anna-Lena Wendt (hämtade pr iset på FM)
SE JCH SE VCH Gunhill s Glitter Och Gl amor
Ägare: Annelie Matsson
LPI SE JCH SE VCH Straight Flush Quintuple Star
Ägare: Tobias Roloff
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SE JCH Zebulons Friia Gold Shirstone
Ägare: Åke och Gi sela Fuchs ,
SE JCH Isl e Mountain's Zevs
Ägare: Lars Jonsson
SE J(J)CH Straight Flush Velvet Vega
Ägare: Anders Josefsson
§2

Mötets öppnande

Ordförande Tomas Persson hälsar mötesdeltagarna välkomna och för klarar mötet
öppnat.
§3

Fastställande av röstlängd

Röstlängden (bilaga 1) fastställdes. Totalt deltog 35 medlemmar varav 19 del egater
med rösträtt på full mäktige.
§4

Val av ordförande och vice ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Hans Forsell. Mötet val de att inte utse någon vice
ordförande.
§5

Klubbstyrelsens anmäl an om protokollförare vid mötet

Styrelsen meddelade att Anders Ahlqvist utsetts till protokollförare för mötet.
§6
Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden ska justera protokollet
Till justerare att tillsammans med mötesordföranden justera dagens pr otokoll
valdes Ursula Thienemann och Karin Friberg.
§7

Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än vald delegat

Mötet beslutade att närvarande personer som ej är vald delegat har närvaro- och
yttranderätt.
§8

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade

Mötet har annonserats med både t id och plats i Charmören nr 1/2010 samt på F RK:s
hemsida. Delegaterna har erhållit handlingarna mer än tre veckor innan mötet.
Klubbmötet beslutade att mötet där med blivit behörigen utlyst.
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§9

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tillägg av övriga frågor:
· Förslag på ledamöter till SSRK:s full mäktige, genomgång av moti oner till SSRK:s
fullmäktige.
· Rasmonter på ”Stora Stockhol m”.
· Diskussion av hur medlemmarna i valpförmedlingen utses.
§10

Föredragning av klubbstyrelsens verksam hetsberättelse och
årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet
med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

Tomas Persson redogjorde för klubbstyrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 2).
Tomas Persson föredrog årsbokslut med balans- och resultaträkning (bilaga 3).
Klubben har ett positivt ekonomiskt resultat under verksamhetsåret. Huvudanledni ngen
är att utgifterna blivit mindre än beräknat.
Katarina Morsk och Mari ta Fors från avelsrådet redovisade och läste igenom
avelsrådets verksamhet sberättelse (bilaga 4).
Ordföranden läste upp revisionsberättelsen, (bilaga 5) dokument vi a dator.
§11
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt
dessa uppkommen vinst eller förlust.
Mötet fastställde balans- och resultaträkning. Mötet beslutade att årets vinst över förs
till nästa års resultat.
§12

Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende
de uppdrag föregående klubbmöte givit till klubbstyrelsen.

Inga sådana uppdr ag har delgivits styrelsen.
§13

Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

Mötet beviljade, i enlighet med revisorernas rekommendati on, styrelsen ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2010.
§14

Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
a) verksamhet splan för kommande år (bilaga 6)
b) rambudget för kommande år (bilaga 7)
c) medlemsavgifter
d) villkor för reseersät tning till rasklubbens funktionärer.

a) Verksamhetsplanen presenterades av Tomas Persson.
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Fråga uppkom o m status för funktionsbeskr ivningen: FRK kommer att ÄVEN I
fortsättningen förhålla sig positiv till den fortsatta utveckli ngen av SSRK:s
funktionsbeskrivning. Det upplevs som posi tivt med en gemensa m funktionsbeskrivning
för alla SSRK-raser, eftersom man kan jämföra resultat över rasgränserna.
Mötet tillstyrker fastställande av verksamhetsplanen.
Mötet avbryts kl 12.00 för lunch.
Återupptagande av mötet kl. 13.00.
Justering av närvarolistan: 19 delegater närvarande. En medlem hade lämnat, totalt
finns 34 personer närvarande.
b) Budgetförslaget föredrogs av Tomas Persson.
Diskussion om Sektionspengen, bl a har tidigare årsmöten haft oli ka åsikt i frågan. F n
gäller att sektionspeng utgår med 5 kr per medlem, och att den nybil dade sektionen
Mittsvenska er håller 5 000 kr i startbidrag.
Punkten År smöte syftar på FRK:s Fullmäktige.
Diskussion om eventuell ersättning till olika funktioner inom klubben. Styr elsen får i
uppdrag att se över ersättningar mm och återkomma med ett förslag.
Mötet fastställde rambudgeten i enlighet med för slaget.
c) Mötet beslutade att ha en oförändrad medlemsavgi ft med följande till ägg:
Uppfödare kan ansluta nya medl emmar (valpköpare) genom att betal a in 100 kr för
svensk och 200 kr för utländsk valpköpare.
d) Mötet beslutade att reseer sättning följer lägsta statliga skattefria er sättning. SSRK:s
pool-regler ska gälla.
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§15
Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i
klubbstyrelsen samt eventuellt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Valberedningens förslag (bilaga 8):
Tomas Persson

ordförande

omval 1 år

Anders Ahlqvist
Katarina Morsk
Pia Aronsson

ordinarie ledamot
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot

nyval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år

Helena Gustafsson
Peter Flinck
Peter Hilding

ordinarie ledamt
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot

mandat 1 år
mandat 1 år
mandat 1 år

Anna Eriksson
Johan Eklund

1:e suppl eant
2:e suppl eant

omval 1 år
nyval 1 år

Mötet beslutade i enlighet med val beredningens förslag.

§16

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.

Valberedningens förslag:
Carina Lundekl ev
Ingrid Ekenberg

revisor
revisor

omval 1 år
omval 1 år

Kjell Ekström
Freddy Alm

revisorsuppleant
revisorsuppleant

omval 1 år
omval 1 år

Mötet beslutade i enlighet med val beredningens förslag.
§17

Val av valberedning

Mötesdel tagarna föreslår:
Ursula Thienemann
Låtta Ber gstrand

sammankal lande

Dessutom i ngår i valberedningen:
Marianne Johansson

omval 1 år
omval 2 år

mandat 1 år

Mötet beslutade i enlighet med förslaget.
§18

Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17

Mötet beslutade att § 15- 17 förklaras omedelbart justerade.
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§19

Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet
eller motion som anmälts till klubbstyrelsen.

Proposition 1:
Propositionen bifalles.
Proposition 2:
Föredrogs av avel srådet och diskuterades livligt.
Propositionen bifalles med ändringen att ordet ”Good” ändras till ”Very Good”.
(votering, 6 – 11).
·
·

Förslag på ledamöter till SSRK:s full mäktige, genomgång av moti oner till SSRK:s
fullmäktige.
Frågan diskuterades.
Motion 1:
Fullmäktige anser att moti onen ska tillstyrkas
Motion 2:
Fullmäktige anser inte att någon framgångsfaktor finns i frågan.
Motion 3:
Motionen äger inte gil tighet, eftersom andra pris, utställning, inte längre existerar.
Motion 4:
Se motion 2.
Motion 5 (testiklar):
Frågan överlämnas ti ll ledamöterna vid SSRK:s full mäktige.
Motion 6:
SSRK bör titta på frågan för att se om ändr ingar behövs.
Motion 7:
Förhållandet framgår redan av dokumentati onen av prov.

Mötet avbr yts kl 14.20 för kaffepaus.
Mötet åter upptas kl.14.40
§20

Övriga frågor

Ordföranden informerade om hur representanter till SSRK:s full mäktige utses.
Diskussion om förändringsarbetet inom SSRK.
·

Rasmonter på ”Stora Stockhol m”.
Varför hade FRK ingen rasmonter på ”Stora Stockholm”?
Ordföranden informerade om vad som hände: F RK hade inte anmält
kontaktper son direkt till SKK, varför klubben inte fick någon information om
saken. Numer a finns en årskalender för FRK för att undvika upprepningar.
Uppenbarli gen har kommunikationen brustit.

·

Diskussion av hur medlemmarna i valpförmedlingen utses.
Vissa brister när det gäller valpförmedlingen påtalades. D ock hade ingen
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närvarande några personliga dåliga erfarenheter. HS har tittat på frågan och
kunnat konstatera att det i de fall förseningar skett har det också saknats
information från uppfödaren.
HS gör en kontroll med de befintliga valphänvisar na om de önskar stå kvar på
funktionen.
Checklista för valphänvisare efterlyses.
Behövs valför medlingen idag? Frågan bör ses över av HS.

Ordföranden Tomas Persson tackade alla närvarande för engagerade diskussioner och
avslutade 2011 år s fullmäktige.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Anders Ahlqvist

Hans Forsell

Justerare

Justerare

Ursula Thienemann

Karin Friberg

Bilagor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Röstlängd
Verksamhetsber ättelse
Balans - och resultaträkning
Avel srådets verksamhetsber ättelse
Revisionsberättelse
Verksamhetspl an
Budgetför slag
Valberedningen förslag
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