Flatklubbens huvudstyrelse
Styrelsemöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2008-04-27

Plats: Scandic, Upplands Väsby
§§ 54--86
Beslutande:
Thomas Persson, ordförande
Lena Lundmark
Ingrid Andrén
Josefin Bruzell
Anmält förhinder:
Helena Gustafsson
Tomas Persson
Tom Rölander
Annica Wehinger Redlund, 1:e suppleant
Monica Olofsson, 2:e suppleant
Inga adjungerade närvarande
Underskrifter:
Protokollförare:
………………………………..
Lena Lundmark
Ordförande
………………………………...
Thomas Persson
Justerare:
………………………………..
Josefin Bruzell
______________________________________________________________________
§ 54
Mötets öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 55
Val av justerare.
Huvudstyrelsen beslutar:
Att utse Josefin Bruzell att tillsammans med ordförande justera protokollet.
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§ 56
Dagordning.
Föreligger upprättat förslag till dagordning.
Huvudstyrelsen beslutar: att fastställa dagordningen med tillägg av § 69b) hemsidan, §
80) SSRK:s stewardutbildning, § 63) höjda annonspriser i Charmören, § 65) information
från ordföranden.
§ 57
Uppdragslista
Uppfödardiplom. Styrelsen presenterade ett förslag att införa uppfödardiplom vid
uppfödarkonferensen. Intresset visade sig vara litet, därför kommer projektet inte att
genomföras.
Till övriga punkter på uppdragslistan har ingen ny information tillkommit.
§ 58
Inkomna anmälningsärenden
Se bilaga 1. Listan gicks igenom.
SKK:s kurs för avelsråd, steg 1. Styrelsen beslutar att Josefin ska delta, hon skickar
själv in sin anmälan.
§ 59
Utgående skrivelser
Se bilaga 1. Listan gicks igenom.
§ 60
Föregående protokoll 2008-01-13 och 2008-03-16.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
Till fullmäktige har Thomas Persson, Britt-Marie Nordgren, Åsa Johansson och Ragnhild
Ulin anmälts som ledamöter för FRK. Två suppleanter, Charlotte Wierth och Morgan
Krantz har också anmälts.
Thomas fick förhinder till SKK:s HD/ED-möte. Han har fått handlingarna av SKK.
Plats för ett framtida Flatläger – GRK har utnyttjat Kilsbergen och tyckt att det fungerat
bra. Det kan vara ett ställe att arbeta vidare med.
EKONOMI
§ 61
Ekonomisk rapport för perioden.
Ingrid redovisar. Se bilaga 2.
§ 62
Budget för FM 2008.
Budget är inskickad till Ingrid från Östra sektionen. FRK betalar ut bidrag på 10000:- +
2000:- (från Agria).
§ 63
Annonspris i Charmören/Intervet
Intervet betalar i år 3200:- för baksidesannons. Inför 2009 ska ett sponsoravtal göras.
Thomas kommunicerar med Låtta Bergstrand om detta.
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§ 64
Acne visselpipor
LRK har fått ett erbjudande om billiga visselpipor om de beställer en större mängd. De
undrar om FRK och GRK vill dela på erbjudandet. Styrelsen beslutar att inte anta
erbjudandet.
ALLMÄNT
§ 65
Info från ordförande
Christina Walsås tar över vandringsprisorganisationen.
Västra sektionen har haft en del problem, som de behöver ventilera med sina
medlemmar. Ett öppet medlemsmöte planeras därför. Thomas är ombedd att delta och
fungera som mötesordförande. Det har också uppstått en diskussion om fördelningen av
vinsten efter FM2007. Då inget beslut finns dokumenterat i protokoll eller budget, är HS
rekommendation till sektioner att fortsättningsvis dokumentera hur en eventuell vinst ska
komma arrangörer och funktionärer tillgodo, i förväg.
Thomas formulerar ett brev till Västra sektionen/arrangörer angående FM. En formulering
om hur ev vinst ska hanteras ska införas i anvisningarna för FM.
§ 66
Remiss valphänvisning på Internet/SKK
Remissen gicks igenom, Lena skickar in svar till SSRK senast 1/6. FRK:s ståndpunkt är
att en ras- eller specialklubb ska ha rätt att ansöka om att SKK inte hänvisar till
individuella kullar i rasen utan istället direktlänkar till klubben. Detta för att klubben ska
kunna genomföra de målsättningar som är dokumenterade i RAS och som även
återspeglas i valphänvisningen.
§ 67
Exteriöra typegenskaper
SKK vill ha rasklubbarnas kommentarer till de synpunkter som diskuterades på SKK:s
allmänna domarkonferens om de tidigare presenterade exteriöra egenskaperna kopplade
till hälsan. Styrelsen anser att platta tassar inte är något stort hälsoproblem. Lösa
ögon/djupt liggande ögon kan ge problem, men hänsyn bör tas till hundens ålder. En ung
hund ännu inte är färdigutvecklad, problemet kan försvinna i vuxen ålder. Det ska
noteras och hanteras som ett fel bland andra. Lena svarar till SSRK senast 15/5.
§ 68
Uppdrag från uppfödarkonferensen
Utvärderingen visade på önskemål att FRK arrangerar konferenser oftare, t.ex. vartannat
år. Styrelsen förslår därför att en ny konferens arrangeras redan våren 2009. Ingrid och
Josefin ingår i en arbetsgrupp, ev. kan fler knytas till dom. Platsen kan gärna vara i en
annan del av landet än sist (Örebro). Det får gärna i närheten av en flygplats, för att
underlätta för de som reser långt. Temat kan vara fokuserat på hälsofrågor.
§ 69
Uppdrag från årsmötet
a)
Redaktionsråd till Charmören. Ett redaktionsråd behöver bildas, som ska
undersöka möjligheterna att minska kostnaderna för Charmören. Frågor att ta
hänsyn till är om fler annonser ska tillåtas, t.ex. vinnarannonser? Ska vi ta betalt
för championatbilder? Kan resultatredovisningen minskas? I vilken storlek ska
tidningen tryckas? Förslag på personer som kan ingå är förutom Låtta Bergstrand,
Lotta Luciani och Karin Brostam Berglund. Annica Wehinger Redlund är föreslagen
som sammankallande. Thomas pratar med Annica, som då får ordna ett
redaktionsråd. Rådet ska ha ett färdigt förslag klart till den 1/11 2008.
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Hemsidan. Ska en länk till flatforumet finnas kvar? Ska vi ta betalt för externa
länkar – ska dessa överhuvudtaget finnas? Ska vi ta betalt för uppfödarlänkar? En
arbetsgrupp behöver bildas för att arbeta med dessa och andra frågor som rör
hemsidan. Susanne Jansson (webmaster) ska ingå, Helena är sammankallande. De
får själva ordna med en större arbetsgrupp om de anser det nödvändigt.
Styrelsen beslutar att ta betalt med 100:- per år för alla uppfödarlänkar. Det ska
finnas krav på medlemskap i FRK för att ha länk. Hur ska vi hantera länkar till
utländska uppfödare? Detta ska införas från 1/1 2009, då ska regler för länkningen
vara klar.

Övriga frågor från årsmötet bordläggs till nästa möte.
§ 70
Sektionsstadgar på remiss
Ett förslag på sektionsstadgar finns, som ska skickas ut till sektionerna på remiss. Lena
skickar ut denna. Stadgarna ska sedan fastställas på nästa årsmöte.
§ 71
Sektionernas verksamhet
Förslag att skicka ut ett frågeformulär till sektionerna om deras verksamhet. Det kan
vara en lämplig förberedelse inför ett sektionsmöte, där sektionerna får besvara enkäten
i god tid, och den sammanställs och presenteras till mötet. Formuläret behöver åtföljas
av ett förklarande brev med förklaring av syftet, vilket uppdras till Thomas och Lena.
§ 72
Medlemsregister genomgång
Thomas har gått igenom vårt medlemsregister. En del gratismedlemmar (som får
Charmören) är inte längre aktuella och ska plockas bort ur registret. Thomas mailar över
förslag på vilka dessa kan vara på en lista till styrelsen.
§ 73
Rapport från ordförandemöte/SSRK:s funktionärsträff 12-13 april
Thomas deltog endast på söndagen. Organisationsutredningen presenterade ett förslag
om att införa ett gemensamt medlemskap i SSRK/rasklubb. Deras förslag är att ett
principbeslut tas om ett medlemskap på fullmäktige 2008, därefter diskuteras detaljer.
Medlemsavgiften kommer då att höjas, den ska täcka utgifter för både rasklubb och
SSRK.
§ 74
Projekt Rasbok 2010
Vid årsmötet framkom att det finns önskemål om att producera en ny Rasbok 2010.
Styrelsen föreslår att Annica Wehinger Redlund tar upp frågan med arbetsgruppen för
Charmören om de vill arbeta med detta. Det är viktigt att en budget presenteras, liksom
en realistisk tidsplan.
§ 75
Hamiltonplaketten 2009
Styrelsen föreslår kennel XXX som kandidat. Lena och Thomas skickar förslaget till SKK.
§ 76
Förtjänsttecken 2009 SKK
Styrelsen har inga förslag på kandidater.

AVEL
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§ 77
Rapport avelsansvarig
Många medlemmar har hört av sig ang. de nya PRA-fall som har dykt upp. Pga
glapp/överföring mellan gammal och ny avelsansvarig har det varit svårt att arbeta helt
effektivt. Josefin har fått hjälp av Ann Strander och Lena Hägglund, de har haft ett
telefonmöte tillsammans med Thomas. Även utländska hundar med PRA kan publiceras
/registreras hos SKK om de kan uppvisa ett internationellt intyg, vilket nu kommer att
ske.
Det finns 35 helsyskon till drabbade svenska hundar. Dessutom två hundar med diagnos
retinopati. Styrelsen beslutar att dessa 35 hundar ska ögonspeglas och om något PRAfall upptäcks ska även blodprov tas. FRK bekostar ögonspeglingen. Avelsrådet kontaktar
deras uppfödare som uppmanar ägarna till ögonspegling. Mot kvitto får de ersättning.
Därefter kommer avelsrådet att kontakta de ägare som inte har blivit kontaktade av
respektive uppfödare.
När dessa hundar är undersökta tar styrelsen beslut om hur misstänkta fall ska hanteras
vidare.
De två hundarna med retinopati ska ERG-undersökas. Samma gäller om fler fall
upptäcks. Denna undersökning ersätt av FRK.
För att kunna spåra arvsgången, dvs hitta sjukdomsgenen, behövs blodprov från minst 5
sjuka (levande) hundar plus övriga friska och anlagsbärare. Det underlaget finns inte
idag. Det kan dessutom finnas fler olika gener/varianter av PRA hos rasen. Ett alternativ
är att spara blodprov i en blodbank. Förutom utländska laboratorier/forskningscentra kan
SLU vara en tänkbar samarbetspartner. Josefin tar kontakt med ögonspecialist på SLU.
Per-Erik Sundgrens artikel kommer att publiceras på hemsidan och Charmören. Även en
text från avelskommittén om påbörjat samarbete med utländska klubbar ska publiceras.
Finns det möjlighet att söka pengar från SKK:s forskningsfond eller Agria? Det är viktigt
att ögonspegla närbesläktade hundar till de drabbade, eller ERG-testa dom på SLU. Det
kan visa om en ung hund kommer att utveckla PRA senare.
Ett förslag är att sektioner anordnar en ögonspeglingsdag i samband med någon
aktivitet, t.ex. Flatshow, Flatmästerskap eller mer lokala aktiviteter. Styrelsen informerar
om detta i nästa nyhetsbrev till sektionerna.
Ovanstående paragraf förklaras omedelbart justerad.
§ 78
Överlämnande av handlingar från Åsa Dunberg
Avelsrådet behöver få tillgång till de handlingar om defekriskbedömningar som Åsa har.
Thomas och Josefin skickar ett brev till Åsa Dunberg för överlämnande av handlingar.
EXTERIÖR
§ 79
Circuit Clubshow 2008 lägesrapport
Helena och Annika ej närvarande. Annika har skickat information från det senaste SKKmötet inför Circuitutställningen. Undersök med Helena om ansökan av sponsorpriser är
gjord. Ansvarig från FRK på plats ska vara på plats. Helena kommer att vara där, troligen
även Thomas. Lena undersöker med Helena om även hon ska vara på plats (som
reservringsekreterare).
§ 80
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Rapport från utställningssekreterarträffen/SSRK
Ej närvarande, har ej lämnat någon rapport.
JAKTANSVARIG
§ 81
Rapport från jaktprovssekreterarträffen/SSRK
Ej närvarande, har ej lämnat någon rapport
UTBILDNING
§ 82
Stewardutbildningen
Del 1 har genomförts 9 mars. Tom Rölander har deltagit för FRK:s räkning.
§ 83
Informationsansvarig
Ärendet bordläggs till nästa möte.
§ 84
Mentalbeskrivning
SBK har ett avtal med rasklubbar om arrangerande av mentalbeskrivning. Josefin får i
uppdrag att utforma regler och anvisningar för FRK:s räkning, utgående från GRK:s
regler.
§ 85
Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte onsdagen den 11/6 2008. Ingrid undersöker alternativa
telefonbolag.
§ 86
Mötet avslutas.
Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.
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