Flatklubbens huvudstyrelse
Styrelsemöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2008-06-18

Plats: Telefonmöte
§§ 93--115
Beslutande:
Thomas Persson, ordförande
Lena Lundmark
Helena Gustafsson
Tomas Persson
Annica Wehinger Redlund
Anmält förhinder:
Ingrid Andrén
Tom Rölander
Monica Olofsson, 1:e suppleant

Underskrifter:
Protokollförare:
………………………………..
Lena Lundmark
Ordförande
………………………………...
Thomas Persson
Justerare:
………………………………..
Helena Gustafsson
______________________________________________________________________
§ 93
Mötets öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Han meddelar att Lars
Lillnor har skickat ett brev där han meddelar att han slutar som jaktprovsdomare.
§ 94
Val av justerare.
Huvudstyrelsen beslutar:
Att utse Helena Gustafsson att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§ 95
Dagordning.
Föreligger upprättat förslag till dagordning. Ett tillägg görs, Clubshow 2010.
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§ 96
Uppdragslista
Hemsidetexten, ett nytt uppdaterat förslag har skickats från Gunilla Lefwerth. Tomas
dubbelkollar om copyrighten kan tas bort. Under förutsättning att det går bra, beslutar
styrelsen att godkänna texten och lägga in den på valpkullssidan på hemsidan.
Skånesektionen återkommer efter sommaren med ett nytt VP till Clubshow som ersätter
det försvunna.
Redaktionsråd – en ny ansvarig behöver utses. Vill Låtta ordna det, och vara
sammankallande? Thomas kollar med henne.
Arbetsgrupp för hemsidan, Helena ska vara sammankallande, arbetar tillsammans med
Susanne, webmastern.
Övriga punkter bordläggs.
§ 97
Inkomna anmälningsärenden
Se bilaga 1. Listan gicks igenom.
En skrivelse från Mia Hellstrand-Burlin och Gunilla Lefwerth har inkommit angående
SSRK:s verksamhetsberättelse. Styrelsen noterar denna, skrivelsen läggs till
handlingarna.
I protokoll från Smålandssektionen framgår att de har fått kritik från revisorerna vid
årsmötet. Kontakt har tagits med styrelsen i Småland. De är medvetna om kritiken, men
hänvisar till föregående styrelse.
Inbjudan till vildmarksmässa i Stockholm 13-15/3 2009, styrelsen beslutar att inte
skicka någon representant.
§ 98
Utgående skrivelser
Se bilaga 1. Listan gicks igenom.
§ 99
Föregående protokoll 2008-04-27.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
EKONOMI
§ 100
Ekonomisk rapport för perioden.
Ingrid ej närvarande, ingen rapport fanns därför.
AVEL
§ 101
PRA
Ett brev är skickat till berörda uppfödare angående de nya PRA-fallen som har dykt upp.
Ägarna till helsyskon till drabbade hundar erbjuds ögonlysning som bekostas av
styrelsen. Inget svar på breven har kommit. Annica ber Josefin att skicka över breven till
henne, så att hon kan ta över ärendet.
Annica arbetar för att få till ett möte med avelskommittén snarast för att bli insatt i deras
arbete. Hon har lagt ut information på hemsidan om att inga defektriskbedömningar görs
för tillfället, så länge kommittén inte har tillgång till defektriskmaterialet.
Thomas fortsätter arbeta med att nå Åsa.
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§ 102
Mentalbeskrivning handläggning
Josefin hade fått i uppdrag att undersöka med GRK och SSRK hur deras samarbetsavtal
fungerar. Eftersom SSRK har ett samarbetsavtal med SBK, kan alla rasklubbar gå via
SSRK. Vi informerar våra sektioner om den möjligheten, för att uppmuntra dessa att
ordna lokala MH:n. Thomas undersöker med SSRK:s kansli hur det fungerar rent
praktiskt.
§ 103
Anteckningar uppfödarkonferensen
Dessa har nu renskrivits av Lena och publicerats i Charmören. De kompletta
anteckningarna är mer omfattande, de är ännu inte renskrivna men ska skickas till
deltagarna.
ALLMÄNT
§ 104
Rapport från SSRK Fullmäktige 2008
Thomas rapporterar. Flera av de anmälda delegaterna från FRK fick förhinder, men
reserver kunde sättas in, så klubben hade fullt deltagande. För klubbens räkning deltog
Thomas Persson, Britt-Marie Nordgren, Åsa Johansson och Charlotte Wierth.
Förslaget om ny mandatfördelning på fullmäktige fick ej bifall. Rasklubbarna reserverade
sig mot detta beslut, och vill ha ett extra fullmäktige. Denna begäran har senare dragits
tillbaka, istället har en arbetsgrupp bildats på eget initiativ med både SSRK-avdelningar
och rasklubbar representerade. Syftet med denna grupp är att försöka hitta möjligheter
att mötas mellan avdelningar och rasklubbar. FRK ingår i denna arbetsgrupp, med
Thomas som representant.
Frågan om cert i jaktklass är nu återkallad, då GRK fick bifall för en motion om detta.
§ 105
Rapport från projektgrupp ”ett medlemsskap”
Efter SSRK:s fullmäktige bildades en arbetsgrupp, se § 104. I den ingår 4 rasklubbar och
4 avdelningar. De ska arbeta med frågan om ett medlemskap. Anteckningar är
utskickade från ett första möte. Det är inte säkert att SSRK kommer att bekosta
möteskostnaderna.
§ 106
Rapport från Västra sektionen, extra klubbmöte
Thomas deltog på ett extra klubbmöte hos Västra sektionen. Mötet gick lugnt tillväga,
man behandlade bl.a. stadgefrågor och hur protokoll ska föras. 30 medlemmar var
närvarande.
§ 107
Rasbok 2010
En arbetsgrupp ska tillsättas. Någon från styrelsen ska ingå i gruppen, förslag är att
kassören ingår. Thomas undersöker om det finns några intresserade.
§ 108
Kalendarium på hemsidan
Ett förslag att lägga ut ett kalendarium på hemsidan har inkommit. Webmastern får i
uppdrag att ordna ett kalendarium, sektionerna skickar information de vill ha med till
henne, som sedan lägger ut det.
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EXTERIÖR
§ 109
Clubshow 2008
Helena samarbetar med Annica Egertz. De får nu mycket information från SKK. Då
antalet anmälningar inte var så högt som beräknat, har två ringar slagits ihop till en, där
domarna dömer efter varandra i samma ring. Ett telefonmöte kommer att hållas före
utställningen med Lena, Helena och Annica. Pm till ringsekreterarna ska skickas ut.
§ 110
Clubshow 2010
Östgötasektionen ska ha Clubshow 2010. SKK/SSRK efterlyser plats för utställningen,
Helena undersöker detta och skickar in en komplettering av ansökan till SSRK. GävleDala-sektionen skriver på sin hemsida att de ska ha 2010, det är fel! Helena kontaktar
dom.
JAKT
§ 111
A-prov
Tom har kontaktat Tom Lauritzen som kommer att arrangera ett A-prov för FRK i
Gävletrakten. Det blir ett WT dag 1, och final dag 2. Datum behöver bekräftas snarast,
då det är bråttom med annonseringen.
§ 112
Varmviltsprov i Frankrike
Det har kommit en inbjudan till FRK från Franska Retrieverklubbens flat-kommitté (RCF)
om deltagande på ett varmviltsprov i Frankrike. Alla Nordiska flatklubbar är inbjudna.
Provet är 25-26/10, 3 ekipage motsvarande ökl är inbjudna från varje land
Lena får i uppdrag att undersöka närmare hur anmälan går till, och när sista
anmälningsdag är. Eftersom det är ett A-prov är ett rimligt krav att hundarna ska ha
minst GK i KKL på A-prov i Sverige. Om anmälan ska gå via FRK kan Tomas ta emot
anmälningarna från hundägarna. Så snart all information har hämtats in läggs inbjudan
ut på hemsidan, ev också i Charmören om det hinns. Styrelsen bekostar inte något
deltagande, alla utgifter betalas av hundägarna.
UTBILDNING
§ 113
Rapport från utbildningsansvarig
En diplomeringsutbildning är klar, proven är skrivna. Grupp 2 får sin utbildning i augusti,
proven skrivs därefter. Inga avtal har skrivits med deltagarna, behövs de till
certifieringsutbildningen? Tomas skriver till sektionerna och frågar hur de vill att vi ska
hantera det. Ska krav ställas på deltagarna, mot att de får sin utgifter ersatta, alternativt
får själva bekosta sin utbildning.
Avkommebeskrivare, ska vi utbilda nya? Eller ska vi avvakta funktionsbeskrivningen? Det
kan ta tid innan funktionsbeskrivningen kommer igång fullt ut. Styrelsen beslutar därför
att satsa på att ordna en träff till hösten med beskrivare, där man går igenom hur den
fungerar.
§ 114
Nästa möte
Nästa möte blir ett fysiskt möte augusti-september. Lena skickar ut förslag på datum, vi
väljer det som flest kan.
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§ 115
Mötet avslutas.
Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.
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