Flatklubbens huvudstyrelse
Styrelsemöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2008-01-13

Plats: Scandic, Upplands Väsby
§§ 1-- 31
Beslutande:
Thomas Persson, ordförande
Lena Lundmark
Helena Gustafsson
Ingrid Andrén
Tomas Persson
Suppleanter:
Anika Egertz, 1:e suppleant
Anmält förhinder:
Tom Rölander
Maritha Forss
Monica Olofsson, 2:e suppleant
Övriga deltagare, ej röstberättigade:
Bitte Sjöblom, LRK ordförande, § 18
Owe Rindstrand, GRK ordförande, § 18
Underskrifter:
Protokollförare:
………………………………..
Lena Lundmark
Ordförande
………………………………...
Thomas Persson
Justerare:
………………………………..
Helena Gustafsson
_______________________________________________________________________
§1
Mötets öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2
Val av justerare.
Huvudstyrelsen beslutar:
Att utse Helena Gustafsson att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Justerares sign

Protokoll styrelsemöte

sida 1 (5)

Flatklubbens huvudstyrelse
Styrelsemöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2008-01-13

§3
Dagordning.
Föreligger upprättat förslag till dagordning.
Huvudstyrelsen beslutar: att fastställa dagordningen.
§4
Uppdragslista
Uppfödardiplom ska presenteras till uppfödarkonferensen.
Informationen till blivande valpköpare har utarbetats av Gunilla Lefwerth, viss
komplettering behöver göras.
Meriter för valpförmedling, en diskussion om de behöver omarbetas tas upp på
uppfödarkonferensen.
Brev skickat till Gilla Freyschyss angående omarbetning av Trollkarlens VP.
Annonsering inför World Dog. Annons är ute hos Danmarks Flatklubb, kontakt är
tagen med Engelska Flatklubben. Helena har påbörjat en undersökning av möjligheterna
att annonsera hos Finlands Flatklubb. En bättre länk ska ut på vår egen hemsida.
En diskussion om vi ska ha en Rasbok 2010 tas upp på konferens och årsmöte.
Skånes vandringspris – priset är borta. Kontakt är tagen med Skånesektionen, ett nytt
pris behöver ordnas. Helena diskuterar det med Skånesektionen.
Alla VP:n till Clubshowen ska gås igenom till 2009 av Annika, Helena och Mia
Hellstrand.
§5
Inkomna anmälningsärenden
Se bilaga 1.
Alla vinnarna av FRK:S VP:n inför årsmötet presenterades. Lena kontaktar dessa och ser
till att de skickar in foton till Charmören.
§6
Utgående skrivelser
Se bilaga 1. Listan gicks igenom.
§7
Föregående protokoll 2007-11-04.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
EKONOMI
§8
Ekonomisk rapport för perioden.
Ingrid redovisar. Se bilaga 2
§9
Budget 2008 plus verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
Ingrid redovisar ett budgetförslag. Verksamhetsplan- och berättelse gicks igenom och
justerades. Lena skickar ut underlag för underskrift till hela styrelsen, inklusive
suppleanter då berättelsen är färdigjusterad. Detta ska vara klart före årsmötet. Thomas
ordnar med kopiering av materialet till årsmötet.
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ALLMÄNT
§ 10
Remiss från SSRK om fullmaktsröstning
Styrelsen beslutar att avvisa förslaget, då det är viktigt att alla delegater deltar på
fullmäktige. Lena skickar in svar till SSRK
§ 11
Motion 1 till årsmötet
Motionen inlämnad av 26 medlemmar. Yrkandet syftar inte på någon förändring av
nuvarande utställningsbestämmelser, utan ett bibehållande av dessa. Styrelsen har
tidigare svarat på SSRK:s remiss angående förändrade regler för deltagande i
jaktprovsklass (utifrån medlemmarnas inhämtade synpunkter), att FRK inte bifaller en
funktionsbeskrivning som alternativ jaktmerit till jaktklassen (§241/2007). Styrelsen
föreslår att motionen avslås.
§ 12
Motion 2 och 4 till årsmötet
Motion 2 inlämnad av Sussie Karlström och Motion 4 inlämnad av Ragnhild Ulin. De har
samma innehåll, men något olika rubrik och behandlas därför under samma punkt.
Angående motionens första yrkande kan denna tillställas SSRK först vid nästa fullmäktige
(troligen 2010). Då frågan kommer att behandlas klart av SSRK under fullmäktige 2008
blir den inaktuell. Angående det andra yrkandet om exteriör koppling till SJ(j)CH, finns
detta redan idag via den exteriörbeskrivning som krävs för start i ekl på B-prov.
Styrelsen föreslår att motionens båda yrkanden avslås.
§ 13
Motion 3 till årsmötet
Motion inlämnad av Pia Ottosson. Det finns inga belägg för att demodex är ett problem
inom rasen. Styrelsen föreslår att ärendet överförs som en Övrig fråga på årsmötet, och
där överförs till avelskommittén för vidare utredning. Styrelsen föreslår därför att
motionen avslås.
§ 14
Skrivelse angående Alkoholpolicy från klubbens revisor, Marie Hansson
Skrivelsens innehåll är noterat. I nuläget är det inte aktuellt att formulera en uttalad
policy. Styrelsen informerar istället sektionerna om att de själva får ta ställning, men
att uppmana till diskussion/försiktighet i mängden alkohol.
§ 15
Återinförande av vilt i elitklass B-prov
Skrivelse från SSRK/Västra till SSRK/HS. Till FRK för kännedom. Skrivelsen är noterad.
§ 16
Hedersmedlem
Styrelsen beslutar att utse xxx till ny hedersmedlem i FRK. Detta offentliggörs på
årsmötet.
§ 17
Brev angående foton i Charmören
Ett brev har inkommit till styrelsen från Angelica Sternerfors angående foton på
apporterande hundar med ej avdödat vilt. Skriftställaren manar till försiktighet för att
inte utmana allmänheten. Styrelsen noterar skrivelsen, men ser ingen anledning till
åtgärd i nuläget.
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§ 18
Projekt retrieverungdomar
Information gavs av LRK och GRK:s ordföranden under styrelsemötet. En ungdomsgrupp
planeras, gemensam för ungdomar 15-25 år för alla retrieverraser. Detta ses som en
investering för klubbarnas framtid. En ansökan om ekonomiska medel har gjorts hos
SSRK. De bidrar med 15000:- och täcker dessutom den andel som chesapeake och curly
ska stå för. Övriga klubbar bidrar med 2500:- (totalt) i 2 år, därefter ska gruppen vara
självförsörjande. Projektgruppen ska bestå av 2 medlemmar från varje ras, totalt 8
delegater. De ska arrangera gemensamma aktiviteter, t.ex. en camp (träningsläger), ha
en egen hemsida och även ha tävlingsverksamhet. För deltagande på dessa aktiviteter
krävs medlemskap i rasklubb. Den 27/1 planeras ett möte i Stockholm med 2 ungdomar
plus ordförande (styrgrupp), 18.00 på Scandic/Upplands Väsby. FRK ska nu bidra med 2
ungdomar till denna verksamhet. Thomas pratar med Damgaards. Lena ordnar en
blänkare på hemsidan.
AVEL
§ 19
Rapport avelsansvarig
Maritha ej närvarande.
§ 20
Uppfödarkonferens
76 anmälda, även deltagare från Norge, Finland och Danmark. Programmet
presenterades. Avelskommittén deltar utan kostnad. Övriga styrelseledamöter (utan
uppdrag) betalar själva. Deltagande styrelseledamöter får boende i stuga betald, övrigt
boende betalar man själv mellanskillnad för.
§ 21
Brev från Marie Hansson angående avelsråd.
Marie tycker att avelsrådet idag är alltför sårbart, och att det behövs fler ledamöter i
avelsrådet, så att all information inte finns hos en person. Hon föreslår också flera
åtgärder för att öka stödet till uppfödare. Styrelsen noterar skrivelsen. En del av de
föreslagna punkterna är redan genomförda. Tanken på en uppfödarutbildning är
tilltalande! Styrelsen beslutar att ta upp frågan på uppfödarkonferensen och årsmötet.
EXTERIÖR
§ 22
Circuit Clubshow 2008
Arbetet fortgår. FRK ordnar med domarresor Arlanda-hotell, övriga resor sköts av SKK.
Hotell är bokat för alla domare. FRK bekostar resor för ringsekreterarutbildningar, den är
obligatorisk. SKK erbjuder rasklubbarnas funktionärer att delta på mingel, styrelsen
beslutar att avstå. Lunch beställs via SKK. Helena undersöker om det delas ut
fikakorgar under dagen. Budgeten ska revideras!
§ 23
Clubshow 2009
Inget nytt att rapportera.
JAKTANSVARIG
§ 24
Jaktprov B-prov (särskilda).
Under 2008 har vi ansökt om särskilt prov v19 och 34 hos Östergötlandssektionen. V19,
20, 34-36 hos Västra sektionen(de kan ha flera prov under dessa perioder).
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§ 25
Enkät retrieverjaktprovsdomare.
46 enkäter är utskickade, 17 svar har inkommit. En påminnelse är utskickad. Tom har
gjort en sammanställning, Thomas redovisar denna. Thomas renskriver och skickar den
till Lena.
§ 26
Flatläger.
En tanke finns att i framtiden ordna ett jaktträningsläger på Kilsbergen. Vi utvärderar
anläggningen efter uppfödarkonferensen för ev. vidare planering.
UTBILDNING
§ 27
Diplomeringskurs
En kurs pågår. Tyvärr blir det kollision med uppfödarkonferensen. En ny kurs ska startas
i samarbete med GRK och LRK. En ny förfrågan är utskickad till alla sektioner (utom
Östra och Gävle-Dala) om förslag på nya deltagare. Ett antal deltagare som inte fick plats
på förra kursen får nu tillträde. Västra sektionen ska särskilt pushas på. Max 10
deltagare.
§ 28
Avkommebeskrivning
En avrostning planeras under 2008 för redan utbildade beskrivare.
ÖVRIGT
§ 29
Motioner till SSRK:s fullmäktige
Styrelsen informeras och diskuterar de motioner som ska behandlas. Beslut tas på
årsmötet om FRK:s ståndpunkt.
§ 30
Nästa möte
Nästa möte blir årsmötet den 16 mars 2008 i Agrias lokal, Tegeluddsvägen 11-13,
Stockholm.
§ 31
Mötet avslutas.
Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.
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