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§ 39

Mötet öppnas

Ordföranden häl sar alla välkomna och för klarar mötet öppnat.
§ 40

Val av justerare

Utsågs Johan Ekl und att jämte ordföranden justera dagens pr otokoll.
§ 41

Fastställande av dagordningen

Den utski ckade dagor dningen faststäl ldes med vi ss justering av ordningsföljden av
punkterna. Av praktiska skäl dokumenter as helgens möte som två separ ata möten.
§ 42
Östgötasekt
SKK
SKK
SKK
SKK
SKK
§ 43

Inkommen post
Mötesprotokoll
Lathund, RAS och eti ska riktlinjer, avelsfunktionärer
Nya regler, viltspår, och bestämmel ser, utbildning
av viltspårsdomare
Inbjudan, utbi ldning för avelsfunktionärer
Inbjudan, utbi ldning för ordförande, sekr eterare, kassör
Info, avl iden exteriördomare
Utgående skrivelser

Protokoll

Sida 1 (4)

Inga skrivelser har skickats ut.
§ 44
Föregående protokoll
Föregående pr otokolls gicks igenom och l ades till handlingarna.
§ 45

Uppdragslista

Inga förändringar.
§ 46

Utbildning

WT-utbildning: Planen är fortfarande att en funkti onärsutbildning ska genomför as under
sommaren. Regel ändringar är på gång när det gäl ler WT. Vid utbildningen kan 10 – 15
personer få plats. Peter Flinck skriver en informations-text för publicering i Charmören och
på hemsidan.
Uppfödar -utbildningen ber eds vidare.
HS ser ett behov av utbi ldning av A-provsledare.
HS är tveksamma till det effekti va i att utbi lda medlemmar för funktioner på utstäl lningar
med tanke på den l åga frekvensen av ar rangemang av den här typen. Det tycks mer
rationellt att hitta externa krafter för de tillfällen då det behövs.
HS är beredda att stötta sekti onerna genom att vi d behov bi stå i sektionernas
utbildningar.
Diskuterades utbildningsbehovet i allmänhet och hur utbildningen ska samor dnas, såväl
inom FRK och inom SSRK.
Peter Flinck fick i uppdrag att skriva på riktlinjer för utbildning i allmänhet (utlysning,
anmälan, ekonomi e t c).
§ 47

Rapport, Charmören / Hemsi da / Facebook

Tryckning, Charmören: Redaktör en har fått offer t från tryckeriet gällande ol ika varianter
när det gäl ler färg / svartvitt. Beslutades att Charmörens nästa nummer produceras med
”mellanalternativet” till en kostnad av 46 740 kr + moms. Beslutet avstämt med
redaktören.
Konstater ades att en del länkar på hemsidan inte funger ar. Johan Ekl und gör en
genomgång och meddel ar webmaster.
§ 48

Ekonomisk rapport

Kassören lämnade ekonomi sk rapport för perioden.
Diskuterades och rättades kontering av di verse kostna der.
Diskuterades på vilka konton medel bör finnas för bästa ekonomi ska förvaltning. Pia
Aronsson fi ck i uppdrag att göra en genomgång av l äget.
§ 49

Exteriör

RoA skickas till sekreteraren för distribution till sektionerna.
En obudgeter ad utgift för licens till SKK:s hund -databas ( behövs för arrangerandet av
ClubShow) har uppstått. I efterhand har det visat sig att FRK har flera licenser för detta.
Helena Gustafsson undersöker med SKK om vi kan reklamera onödi ga licenser.
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Det är i skrivande stund okänt hu r anmälningssiffror e t c ser ut för årets Club Show.

§ 50

Jaktansvarig

A-provet kommer att arrangeras fredagen den 21 oktober i Halmstads-trakten.
§ 51

Allmänt

Rasbok 2010: Arbetet for tlöper.
HS egen sida på nätet: Anders Ahlqvist redovisade en lösning (Gmail). Lösningen testas
av alla i styrelsen för utvärdering. Ander s skickar ut inloggningsuppgi fter till alla och
uppdater ar kalendern.
SSRK Fullmäktige: Diskuterades de föreliggande handl ingarna.
Vilken roll har FRK i specialklubben SSRK? Frågan di skuterades.
Stadgeändr ingar: Arbetet for tgår.
§ 52

Övrigt

Klubben söker en person som kan ta hand om sponsr ingsfrågor och försäljning av
annonser . Anders Ahlqvist skriver ett inlägg på F RK:s Facebook-grupp och efter lyser.
§ 53

Avslutning

Ordföranden tac kade för visat intresse och för klarade mötet avsl utat kl 17.45.
Vid protokollet

Anders Ahlqvist
Justeras

Tomas Persson

Johan Ekl und
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PROTOKOLL, fortsatt styrelsemöte, FRK:s huvudstyrelse
Plats: Scandi c Upplands Väsby
Tid: 2011-05-08
Beslutande:

Tomas Persson, Ordförande
Helena Gustafsson
Katarina Morsk
Peter Flink
Peter Hilding

Fortsättning från föregående dag
§ 54

Rapport från avelsrådet

Medlems konferens i Eskilstuna 12-13/11, Mental itet, hälsa, ras
Notis i Charmören 2, ful lständig annons i Charmören 3
Avelsrådets rapport i Charmören 2
SKK avelskonferens i Charmören 2
Artikel om Retiopati i Charmören 2
DNA artikel i Charmören 3
Nytt bättr e ögonl ysnings protokoll i Charmören 3
Norge arrangerar Nordiskt avelsråd 2011
Sverige arrangerar motsvarande 2012, Budget m.m
§ 55

Rasrevidering, mall riktlinjer, lathund

SSRK ansvar ar för rasklubbarnas revidering ?
Fastställs 2012
Sänds ti ll SKK och gr anskas av SSRK som faststäl ler
Medlems konferensen bl ir slutinstans för RAS
Hs bör dra upp riktlinjer för RAS, en r epresentant per sektion bör utses
Anna tillfrågas av T omas P att dr iva mentalitet i RAS
Peter H driver Jaktfrågan i RAS
Helena driver exteriör frågan
Gunilla Lefwerth driver historik
Färdigt till kommande möten 7/6, 2/8
Tomas ordnar kontaktper soner i sektionerna
Ett färdigt nytt RAS 2011 -11-09
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