Flatklubbens huvudstyrelse
Styrelsemöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2009-10-12

Plats: Telefonmöte
§§ 132--164
Beslutande:
Tomas Persson, ordförande
Lena Lundmark
Helena Gustafsson
Tom Rölander
Malin Brenklert
Katarina Morsk
Ulla Pietarinen, suppleant
Anna Eriksson, suppleant
Anmält förhinder:
Ingrid Andrén
Underskrifter:
Protokollförare:
………………………………..
Lena Lundmark
Ordförande
………………………………...
Tomas Persson
Justerare:
………………………………..
Malin Brenklert
______________________________________________________________________
§ 132
Mötets öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 133
Val av justerare.
Huvudstyrelsen beslutar:
Att utse Malin Brenklert att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§ 134
Dagordning.
Föreligger upprättat förslag till dagordning. Ett tillägg görs, § 141 Östgötasektionen.
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§ 135
Inkomna anmälningsärenden
All inkommen post är förmedlad till respektive ansvarig inom styrelsen. Styrelsen
beslutar att betala avgiften för en plats på rasklubbstorget på MyDog 2010, där klubben
representeras av Västra sektionen.
§ 136
Utgående skrivelser
Inga skrivelser är utskickade.
§ 137
Föregående protokoll 090830.
Protokollet gicks igenom och godkändes. Tomas publicerar länken till informationspolicyn
från SSRK på vår hemsida. Alla i styrelsen kan inte använda Skype, vi fortsätter därför
att använda Telia vid telefonmöten.
§ 138
Uppdragslista
Ingen uppdaterad lista har skickats ut inför mötet. De flesta uppdragen finns dock med i
dagordningen.
ALLMÄNT
§ 139
Fullmäktige/årsmöte 2010.
Det har framkommit att det extra årsmöte som hölls i augusti för att besluta om nya
stadgar inte var tillräckligt. Nya stadgar kan endast beslutas om på ett extra årsmöte i
kombination med ett ordinarie årsmöte. Därmed kan inte ett fullmäktigesystem införas
2010. Styrelsen beslutar att låta årsmötet 2010 fullborda beslutet om nya stadgar, som
ska reglera fullmäktigesystemet.
Styrelsen beslutar att årsmötet 2010 blir i Upplands Väsby söndagen den 14/3, med
start kl. 11.00.
§ 140
Kommunikation med sektioner
Tomas ordnar ett telefonmöte med alla sektioner. Han informerar där om det inställda
fullmäktiget, försäkringsfrågor och egna organisationsnummer. Styrelsen beslutar att
ett sektionsmöte ska hållas lördag 13/3 2010, dagen före klubbens årsmöte. Styrelsen
bekostar deltagande av en representant per sektion. Tomas frågar sektionerna om de har
frågor de vill ta upp på detta möte.
§ 141
Östgötasektionen
Ordförande i Östgötasektionen har varit i kontakt med Lena. De har svårt att få en
fungerande sektion. De saknar en komplett valberedning inför 2010, och planerar därför
att hålla ett extra årsmöte för att tillsätta en komplett valberedning. Tomas kontaktar
SKK:s föreningskommitté, för att informera sig om hur man kan lösa det uppkomna
problemet. Han kontaktar sedan ordförande i Östgöta för vidare information.
§ 142
Uppfödarlänkar
Några länkar har blivit felaktigt bortplockade, pga en miss i medlemskontrollen. Endast
ett fåtal uppfödare har betalat in avgiften för en länk, styrelsen beslutar att avvakta
ytterligare en månad innan vi plockar bort obetalda länkar. Malin skriver en förklarande
text till hemsidan.
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§ 143
Rasbok 2010
Ulla har ingen ny information om läget.
§ 144
Informationsbroschyr
Tomas har pratat med Lotta Luciani. Hon vill skriva om en del av texten. Ulla hjälper till
med korrekturläsning. Broschyren ska vara klar och tryckt till Hund2009.
§ 145
Uppfödarkonferens 2010
Föreslagen lokal för konferensen är Bergby gård, vid Norrtälje. Den kan ta max 150
personer, kostnaden blir då ca 1000:-/person med mat och boende. Katarina skickar ut
en länk till lokalen till styrelsen. Styrelsen beslutar att preliminärboka, med möjlighet till
avbokning.
Några ämnen som bör tas upp för diskussion på konferensen är regler för valpförmedling
och SSRK:s funktionsbeskrivning.
Katarina har fått klart med deltagande av veterinär Kristina Narfström, ögonspecialist.
§ 146
Funktionsbeskrivning
Rapport från klubbens informationsmöte om funktionsbeskrivning den 6/9. Både Lasse
Jonsson och Cilla Hamfelt fick förhinder, därför fick Tomas Persson själv agera testledare.
Några avkommebeskrivare fick göra själva beskrivningen. Fem flattar genomförde
beskrivningen. Ambitionen är att ha en till beskrivning i år. Minnesanteckningar från
dagen har skrivits av Anna, se Bilaga 1.
§ 147
Mottagare av jaktprovskritiker
Helena Svensson tar över som mottagare av jaktprovskritiker. SSRK är meddelade, hon
har även kommunicerat med Jörgen Norrblom. Ambitionen är att återuppta publicering
av egenskapspoäng och sammanfattande kritik på varje hund i Rasdata.
INFORMATION
§ 148
Redaktionsråd
Ulla får i uppdrag att kontakta rådet för att höra efter hur det går. De får i uppdrag att
formulera ett förslag på riktlinjer för annonser, vilket innehåll ska tidningen ha? Ska
resultatredovisningen förändras? Ett förslag är att titta på andra rasklubbars tidningar,
även finska flatklubbens tidning.
§ 149
Ny hemsideansvarig
En annons finns nu ute på hemsidan, för att hitta en ny hemsideansvarig. Ännu har ingen
hört av sig med intresse. Vi avvaktar, men om ingen intresserad hör av sig får vi börja
leta aktivt.
EKONOMI
§ 150
Ekonomisk rapport
Kassören har skickat in en rapport till styrelsen via mail. Styrelsen gick igenom
rapporten. En del poster är bokförda på annat sätt än ifjol, därför kan dessa misstämma
mot budgeten.
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§ 151
Ändrade kostnader utskick via posten
Patrick har kommunicerat med posten för att minska kostnaderna för utskick av avier.
Han har ändrat avtalet så att vi har en enklare version av utskicket, och därmed har
miskat utgifterna för utskicken rejält.
AVEL
§ 152
Rapport avelsrådsverksamheten
För en vecka sedan ögonlyste Kristina Narfström 6 hundar med PRA/PRA-liknande
diagnoser. Inga av dessa hundar fick nu diagnosen PRA! Kristina ska informera
veterinärer om problematiken med PRA-diagnos. Avelsrådet ska informera våra
medlemmar om detta. Nu ska även fler närbesläktade hundar ögonlysas.
Undersökningen i Uppsala ännu inte officiell, man avvaktar kommentarer från holländska
veterinärer.
Marita Forss och Katarina kommer att gå SKK:s avelsrådsutbildning.
EXTERIÖR
§ 153
Remiss nya utställningsregler/RSD
En förfrågan från SKK har inkommit, om vi önskar att flatten ska finnas med som en ras i
RSD, dvs med särskild uppsikt över specifika hälsodetaljer vid exteriörbedömning.
Styrelsen beslutar att besvara frågan med att vi inte önskar delta i RSD. Helena får i
uppdrag att besvara frågan.
§ 154
Clubshow 2010, 2011 & 2012
Clubshow 2010 är under kontroll, Helena har mycket mailkontakt med Östgöta. Helena
ska utbilda funktionärer på plats.
2011 har ännu inte fått ärendet om byte av plats och datum behandlat av SSRK, trots
flera påminnelser. Arbetet kan inte påbörjas förrän datum är klart.
2012 lutar det åt att platsen blir Leksand. Ansökan skickas in till SSRK.
§ 155
Ansökan om utökat rasregister flat
En ansökan har inkommit från exteriördomare om utökat rasregister med bl.a. flat.
Styrelsen beslutar att begära in ett mer utförligt underlag, innan beslut fattas om
beviljande/avslag. Helena ordnar detta.
JAKT
§ 156
FM 2010
Tomas rapporterar. Värmlandssektionen är arrangör. Platsen är klar, det blir i Lillerud,
1,5 mil väster om Karlstad. Biltransporter fungerar ej till provplatserna, logistiken
behöver lösas. Budget ska lämnas in.
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§ 157
Rapport A-prov
12 startande hundar. Ingen startande hund gick till pris! Det var en hög svårighetsnivå,
pga olika omständigheter. Bra plats, välarrangerat, bra stämning. Endast ett VP delades
ut.
En träningshelg hade också arrangerats tidigare av Gunilla och Lasse Jonsson, som var
uppskattat.
§ 158
Planering provverksamhet 2010
Tom har ansökt om A-prov (som mästerskap). Nordiskt mästerskap blir i Norge nästa år.
Tom får i uppdrag att informera sektionerna om möjligheten att arrangera särskilda prov.
Bergslagen kommer att ansöka om särskilda prov.
§ 159
Nordiskt mästerskap
Ett lag har bildats av 4 ekipage. Maria Jogeland, Helena Mohlin, Peter Hilding och Jan
Schenström åker till Finland. Tom deltar som lagledare och reserv.
UTBILDNING
§ 160
Rapport kommande utbildningar
En WT-utbildning är planerad till våren.
§ 161
Disciplinärenden
Styrelsen informerades om två ärenden hos SKK som rör uppfödare av flat. Vi avvaktar
besked från SKK angående hanterandet av hänvisningsstopp.
§ 162
Visioner. Rapport från mötet.
Tomas, Katarina och Ingrid har haft ett telefonmöte om klubbens visioner inför
framtiden. Hur vill vi att flattens framtiden ska se ut? Idag sker ingen utveckling på
jaktsidan, vi ser en del brister i mentaliteten. Gruppen föreslår att styrelsen tillsätter en
arbetsgrupp, som tittar över vad vi kan arbeta vidare med. Anna får i uppdrag att
fundera över mentalbiten, gärna ta hjälp av flera personer, både inom och utom klubben.
Tom ingår också i arbetsgruppen. Klubben behöver leda utvecklingen, inte bara följa
med. Provocera och vara obekväma, tuffa till sig!
§ 163
Nästa möte
Nästa möten blir den 6/12 (fysiskt) på Scandic, Upplands Väsby.
§ 164
Mötet avslutas.
Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.
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