Flatklubbens huvudstyrelse
Styrelsemöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2010-05-01

Plats: Telefonmöte
§§ 9--33
Beslutande:
Tomas Persson, ordförande
Katarina Morsk
Peter Flinck
Peter Hilding (ej §44, §48, §54-§56)
Ulla Pietarinen, suppleant
Yvonne Andersson
Gunilla Lefwerth (§45-§47,§50,§53)
Anmält förhinder:
Malin Brenklert
Helena Gustafsson
Anna Eriksson
Underskrifter:
Protokollförare:
………………………………..
Yvonne Andersson
Ordförande
………………………………...
Thomas Persson
Justerare:
………………………………..
Peter Hilding
_____________________________________________________________________
§ 34
Mötets öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 35
Val av justerare.
HS beslutar:
Att utse Peter Hilding att tillsammans med ordförande justera protokollet.
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Protokoll styrelsemöte

sida 1 (4)

Flatklubbens huvudstyrelse
Styrelsemöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2010-05-01

§ 36
Dagordning.
Föreligger upprättat förslag till dagordning med tillägg 8b) Gratismedlemmar.
§ 37
Inkomna anmälningsärenden
Information om inkomna ärenden som vidarebefordrats till respektive ansvarsområde.
I skrivelsen om åter hänvisning beslutar HS styrelse att Katarina Morsk meddelar samtliga
styrelseledamöter, webbmaster, Charmörenredaktionen och övriga aktuella personer för att
undvika missförstånd.
Inkommen skrivelse om förslag på system för sänkning av kostnader i samband med
medlemsinbetalningar och utskick av betalavier. HS beslutar: att uppdraga medlemsansvarig
Patrick att se vidare på fördelar/nackdelar av eventuell avisering av medlemsavgifter via Epost vid utskick nr 1 och pappersversion utskick nr 2.
§ 38
Utgående skrivelser
Inga skrivelser är utskickade.
§ 39
Föregående protokoll 100505
Protokollet gicks igenom och godkändes.
§ 40
Uppdragslista
Uppdragslistan uppdaterades.
ALLMÄNT
§ 41
Rasbok
Ajourneras till nästa möte.
§ 41 b)
Gratismedlemmar
Revidering av listan över gratismedlemmar. HS beslutar; att stryka Djursjukhus och enstaka
individer från listan.
§ 42
Uppfödarkonferens
Konferensen är inställd. Ny är planerad enligt samma koncept, pris och plats. HS beslutar:
Katarina Morsk uppdras att boka och arrangera konferens i januari månad 2011.
§ 43
Funktionsbeskrivning
Meddelas att funktionsbeskrivning är bokad till den 5-6 juni under ledning av Lasse Johnsson.
HS beslutar: att bjuda in de som är intresserade att titta till egen kostnad.
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§ 44
Avtal samarbetspartners
Diskussion om de avtal som löper ut den 31/12 2010. HS beslutar: att uppdra ordförande att
se över avtalen och eventuella alternativ.
§ 45
SSRKs fullmäktige (organisation, jaktremiss och motioner)
Genomgång av jaktremiss och motioner som FRK tillstyrkt respektive avslagit på
årsstämman.
§ 46
Motion till SSRK (från årsmötet)
Motion som yrkar på att SKK tillsätter en kommitté som företräder uppfödarnas intressen
inom organisationen. Frågan om motionen skall undertecknas av motionärerna eller av FRK
samt om den i sådana fall skall skrivas om med risken att innebörden förändras. HS beslutar:
Yvonne Andersson har i uppdrag att kontakta SSRK för hur motionen skall utfärdas.
§ 47
FRK fullmäktige
HS beslutar: Yvonne Andersson sänder kopia på 2010-års stämmoprotokoll till SSRK för
upprättande av fullmäktige.
INFORMATION
§ 48
Regler för riktlinjer för länkar, reklam mm
Ulla P i redaktionsrådet söker datum för sammankomst. Ulla tar även kontakt med Finlands
klubbtidning för tips. Ulla kontaktar Golden-, Labrador- och Tollarklubben för upplysning av
deras reklampriser i sina klubbtidningar.

EKONOMI
§ 49
Ekonomisk rapport
Malin har skickat ut utfallet per den 29/4 2010 till styrelsen. Rapporten gicks igenom och
lades till handlingarna.

AVEL
§ 50
Rapport avelsrådsverksamheten
Till avelsrådet hör Katarina Morsk, Gunilla Lefwerth, Marita Forss, Marita Stigelius,
Margareta Lindhagen.
Rapport från Gunilla och Katarina;
- Deltagit på Nordisk avelskonferens i Danmark. Nästa möte sker i Norge.
- Telefonmöten har genomförts och fysiskt möte är planerat till juli månad.
- Diskussion om forskningsprojekt med SLU
- Diskussion om ny genetisk metod från USA för att påvisa RD samt förfrågan om
sponsring från FRK för provtagning. HS beslutar: att ej ställa pengar till förfogande
då metoden ännu ej är till fullo tillförlitlig.
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Artiklar om RD och avel är sammanställda för publicering i Charmören.
Information om HD, utbildning och hälsoenkäter.

EXTERIÖR
§ 51
Rapport
Ajourneras till nästa möte.
§ 52
Roa
Ajourneras till nästa möte.
JAKTANSVARIG
§ 53
Jaktprov 2010
Rapprot från Peter Hilding: NM är planerat till 30-31/10 i området Falkenberg. B-prov dag 1,
A-prov dag 2.
A-prov ansvarig Gunilla Lefwerth. Bokat datum den 2/10 i Valbo, Gävle. A-provet föregås av
mock trial som förberedelse och träning.
Särskilda prov är förlagda till v33. Annons i Charmören. HS beslutar: Peter H kontaktar
ansvarig i respektive sektion för kontakttagande och annonsering i Approtören.
UTBILDNING
§ 54
Rapport kommande utbildningar
Peter Flinck informerade om funktionsträffen där instruktörs-, provledar- och wt-utbildning
diskuterades. Närmast i tiden samlar Peter wt-domare i Östra sektionen för erfarenhetsutbyte.
§ 55
Var ska vi ha de fysiska mötena?
HS beslutar: de fysiska mötena skall förläggas till Upplands Väsby. Nästa styrelsemöte: den
1 juli kl 19.00 via telefon.
§ 56
Mötet avslutas.
Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.
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