FLATCOATED
RETRIVER KLUBBEN

Plats:

HUVUDSTYRELSEN

Datum

2011-04-13
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
§§ 23 - 35

Telefonmöte

Beslutande:
Tomas Persson, ordförande
Katarina Morsk, vice ordförande
Pia Aronsson, kassö r
Anders Ahlqvist, sekreterare
Helena Gustafsson
Peter Hilding
Suppleanter:
Anna Eriksson, suppl eant 1
Johan Ekl und, suppleant 2
Anmält förhinder:
Peter Flinck
Adjungerad:
Låtta Ber gstrand

§ 23

Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet och häl sade al la välkomna.
§ 24

Val av justerare

Utsågs Pi a Aronsson att j ämte ordföranden justera dagens pr otokoll.
§ 25

Fastställande av dagordningen

Den utsända dagor dningen faststäl ldes med ti lläggen:
· Välkomstbrev till nyblivna flat-ägare
· Startbidrag till nystartad sekti on
· SSRK-fullmäktige
· Utbildning för Charmörens redaktör

§ 26

Justerares sign

Inkommen post

Protokoll

Sida 1 (4)

Från SKK via SSRK: Info om momsgr änsavslag, info om SKK:s nya webbpl ats.
§ 27
Utgående skrivelser för kännedom
Kontaktinformation, styrelse m fl, insänt ti ll SSRK och ti ll SKK.
§ 28

Föregående protokoll

Föregående pr otokoll (11-03-20) gicks igenom och l ades till handlingarna.
§ 29

Uppdragslista

Inga förändringar.
§ 30

Rapport Charmören / Hemsi da / Facebook

Charmören: Låtta Bergstrand kommer att genomgå en utbi ldning i nytt layout-program,
vilket kommer att ge ti dningen ett uppfr äschat utseende. Inköp av mj ukvaran alternativt en
ny laptop kommer att behöva gör as.
Andra klubbar kommer att erbjuda sina klubbtidningar i PDF-format. Diskuterades om
detta var något för FRK.
Hemsidan – Facebook: Fungerar bra, inget övrigt att rapportera.
§ 31

Ekonomi

Kassören lämnade ekonomi sk rapport för perioden.
§ 32

Avel

Rapport, avelsrådsverksamheten:
Revidering av RAS ska genomför as. En representant fr ån SSRK har efterfrågats i arbetet.
Medlemskonferens arrangeras helgen 12 – 13 november 2011. Ett för slag på pr ogram
är.under planering.
Uppfödar utbildning: Det förs en dialog mellan SSRK och r asklubbarna om hur
utbildningen ska se ut
Ögonlysning: Nytt protokoll införs till sommaren.
Mentalitet: Anna Eriksson hål ler på att ar beta fram en enkät ti ll uppfödar na. Olika
testformer diskuterades, bl a den nya funkti onsbeskr ivningen. Möjligen lämnas en
statusrapport på SSRK:s ful lmäktige.
§ 33

Exteriör

Club Show 2011 arrangeras den 2 juni i Arboga, ar rangör Bergslagen.
Club Show 2012 arrangeras av Gävl e-Dala, planering pågår .
Club Show 2013 arrangeras av Småland, som anmäl t svårigheter. Helena hål ler
kontakten med sekti onen.
RoA: Råd och Anvi sningar för Club Show är klar. Helena skickar till sekreteraren för
distribution till sektionerna och publ icering på hemsi dan.
§ 34

Jaktansvarig
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B-prov arrangeras 17 – 18 september , Hinnared.
A-prov (rasmästerskap) arrangeras i oktober, Halland.
A-provsträning planeras.
Veckorna 31 – 33 är öppna för sektionerna att ar rangera särskilda prov.
Nordiska Mäster skapet (Norge) arrangeras i slutet av oktober . Avgörs som två B-prov.
Lag ska tas ut.
Flatmäster skapet 2011, Umeå: Planeringen går bra.
Flatmäster skapet 2012 arrangeras av Östgöta -sektionen. Pl anering pågår.
§ 35

Utbildning

WT-utbildning planeras i början av juni 2011.
§ 36

Allmänt

Rasboken : I det när maste färdigställd. Den går inom kort ut för kerrekturomgång II.
Kalendern: Det vore önskvär t med en webbaser ad kalender, liksom ett di gitalt bibliotek.
Anders Ahlqvist kollar alternativ.
FRK-fullmäktige: Bättre framförhållning behövs. Mål et ska var a att ha al la handl ingar klara
den 15 januari.
Sektionsmötet : Bättre uppslutning vore önskvär t. Anmälningsrutinerna ska ses över till
nästa år .
Arkivering av FRK:s handl ingar: Tomas Persson har en mängd dokument hemma och en
del finns på annat hål l. Värmlands Arkiv har ett föreningsarkiv dit vi kan lämna till en
kostnad av ca 1 000 kr per år. Beslut: Efter gallring lämnas handl ingarna till Värmlands
Arkiv.
Flatbutiken: Diskuterades buti kens vara eller icke vara. Frågan di skuteras vidare.
Stadgeändr ingar: Anders fick i uppdrag att gå i genom stadgar na och l ämna ett för slag.
§ 37

Övrigt

Välkomstbr ev: Vi får regelbundet uppgi ft om nyblivna flat-ägare från SSRK. Diskuterades
huruvida vi ska göra utskick till dessa. Besl utades att så i nte ska ske, det är upp till
uppfödar na att informera om klubben.
Ökat bidrag till nybildad sekti on: Beslutades att den nybi ldade Mittsvenska sekti onen ska
erhålla ett star tbidrag om totalt 10 000 kr.
SSRK:s fullmäkti ge: Delegater blir Tomas Persson, Ursula Thienemann och Ander s
Ahlqvist. Suppl eanter blir Anna Eriksson (1) och Katar ina Morsk (2). Samtliga anmäler sig
på SSRK:s hemsi da.
Utbildning, redaktören för Charmören: Beslutades att FRK bekostar utbildningen som
nämns i § 30.
§ 38

Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avsl utade mötet kl 21.50
Vid protokollet

Anders Ahlqvist
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Justeras
Tomas Persson

Pia Aronsson
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