Flatklubbens huvudstyrelse
Extra styrelsemöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2008-06-25

Plats: Telefonmöte
§§ 116--121
Beslutande:
Ingrid Andrén, mötesordförande
Lena Lundmark
Helena Gustafsson
Tomas Persson
Annica Wehinger Redlund
Monica Olofsson, 1:e suppleant
Anmält förhinder:
Thomas Persson
Ej närvarande:
Tom Rölander
Adjungerade ej kallade

Underskrifter:
Protokollförare:
………………………………..
Lena Lundmark
Mötesordförande
………………………………...
Ingrid Andrén
Justerare:
………………………………..
Tomas Persson
______________________________________________________________________
§ 116
Mötets öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 117
Val av justerare.
Huvudstyrelsen beslutar:
Att utse Tomas Persson att tillsammans med ordförande justera protokollet.
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§ 118
Dagordning.
Ingen dagordning har presenterats inför mötet, då endast en punkt ska behandlas.
§ 119
Disciplinärende
Ingrid berättar om bakgrunden till mötet. En medlem i FRK, bosatt i Sverige, har startat
hund på jaktprov i Norge i en klass som hunden inte är berättigad att delta i. NRK har
begärt att NKK ska annullera dessa meriter.
Styrelsen diskuterar om vi ska agera på något sätt, t.ex. informera SSRK om det skedda.
Styrelsen beslutar att inte agera, utan det är isåfall NRK som ska informera SSRK/SKK
om det skedda. Beslutet grundas dels på att det handlar om meriter tagna i ett annat
land. Dels på att all information ska gå via officiella kanaler, inte via hörsägen eller
uppgifter som har lämnats i flera led.
Styrelsen fattar också ett policybeslut om hur vi ska agera i framtiden om liknande
händelser inträffar. FRK ska sända information om det inträffade vidare, enbart om FRK
står som arrangör då händelsen inträffar. I övriga fall, då styrelsen uppmärksammas på
händelser av andra, inofficiella kanaler, hänvisas dessa direkt till SKK:s disciplinnämnd,
styrelsen ska då inte själva agera i frågan.
Det är idag vanligt att hundägare startar sina hundar på prov och utställningar i olika
nordiska länder, där meriterna tillgodoräknas i alla länder. För att undvika att liknande
händelser som ovan inträffar, önskar FRK att det vore enklare för allmänheten att få
tillgång till hunddata hos alla nordiska kennelklubbar. Detta önskemål vidarebefordras till
SSRK.
§ 120
Nästa möte
Nästa möte blir ett fysiskt möte, datum bestäms senare via mail.
§ 121
Mötet avslutas.
Mötesordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.
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