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Plats: Upplands Väsby
§§ 150-169
Beslutande:
Thomas Persson, ordförande, §§ 150-165
Lena Lundmark
Ingrid Andrén, §§ 150-165, mötesordförande §§ 166-169
Helena Gustafsson
Tomas Persson
Anmält förhinder:
Tom Rölander
Annica Wehinger-Redlund
Ej närvarande:
Monica Olofsson, 1:e suppleant
Underskrifter:
Protokollförare:
………………………………..
Lena Lundmark
Ordförande
………………………………...
Thomas Persson, §§ 150-165
Mötesordförande (§§ 166-169), justerare
………………………………...
Ingrid Andrén
______________________________________________________________________
§ 150
Mötets öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 151
Val av justerare.
Huvudstyrelsen beslutar:
Att utse Ingrid Andren att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§ 152
Dagordning.
Föreligger upprättat förslag till dagordning. Tillägg görs med en punkt om
jaktprovsmeriter till Rasdata, information från ordföranden, införande av fullmäktige och
tillgodoräknande av meriter från WDS till VP-ansökningar.
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§ 153
Uppdragslista
För att avlasta styrelsen föreslogs att hitta en extern arbetsgrupp som arbetar med
Rasboken 2010. De kan t.ex. titta på hur Rasboken i Norge gjordes, för att minska
tiden från anmälan till tryckning.
Thomas arbetar vidare med en ansökan till SKK om bidrag till arbetet med PRA.
Övriga punkter bordläggs.
§ 154
Inkomna anmälningsärenden
Se bilaga 1. Listan gicks igenom. Dessutom har det inkommit brev från DRC (tyska
retrieverklubben), med en vädjan att ta bort länk till en tysk uppfödare ej ansluten till
FCI, vilket har verkställts.
§ 155
Utgående skrivelser
Se bilaga 1.
§ 156
Föregående protokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte är inte färdigt.
§ 157
Rasdata
Jaktprovsresultat med egenskapspoäng och sammanfattande text har tidigare lagts ut på
SSRK:s rasdata. Inga nya sammanfattningar/poäng har lagts ut sedan 2006, då FRK inte
har någon aktiv mottagare av jaktprovskritiker. Vem kan ta emot kritiker och skicka
dessa uppgifter till Jörgen Norrblom? Lena undersöker med Jörgen vilka uppgifter han
behöver, och hur mycket jobb som krävs.
§ 158
Information från möten
Thomas har deltagit på ett möte med övriga rasklubbar. Utbildningsverksamheten
diskuterades. Man vill utveckla diplomerings- och certifieringsutbildningar. Även ordna
stewardutbildningar och WT-utbildning. En utbildning i föreningsteknik skulle också vara
önskvärd. LRK och GRK har en gemensam träff med sina sektionsordföranden 23/11.
Thomas kommer att delta i detta under en del av dagen.
En ny träff om organisationsutredningen har hållits av den informella gruppen med
avdelnings- och rasklubbsrepresentanter. Där framkom bl.a. att spanielklubbarna nu
funderar på att arbeta för en egen klubb. De planerar ytterligare en träff den 19/10.
§ 159
Sektionsmöte + årsmöte 2009
Förslag att avhålla ett möte med sektionerna helgen 14-15/3 2009, i samband med
årsmötet. Thomas har undersökt om Öster-Malma kan vara en lämplig plats. Där finns
konferenslokaler för upp till 100 personer. Andra förslag är Nova Park (Solna), Scandic
(Upplands Väsby), en hotell/konferenslokal i närheten av Arlanda. Även Vilsta sporthotell
(Eskilstuna) eller Ånnaboda (Örebro) är tänkbara alternativ. Ingrid undersöker olika
alternativ, och tar in offerter.
Styrelsen beslutar att bekosta mat+uppehälle för 1 person/sektion för sektionsmötet.
Resorna ska poolas, dvs varje sektion betalar lika mycket. Förslag på ämnen är
kassörens roll, utbildningar inom FRK. Framtidsvisioner, hur kan vi utveckla vår
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verksamhet, och inte gå på i samma hjulspår? Start 10-10.30, eller vid lunch, och då
avsluta nästa dag med en träff på morgonen före årsmötet.
§ 160
Remiss till sektioner
Den är ännu inte utskickad.
EKONOMI
§ 161
Ekonomisk rapport för perioden.
Ingrid redovisar läget med en sammanställning, se bilaga 2. I nuläget är resultatet
mycket positivt, det ligger högt över det budgeterade.
§ 162
Uppfödarkonferens 2009
Ingrid har påbörjat en planering. Ett förslag är att vara på SLU i Uppsala. Temat ska vara
hälsa. Lämpligt boende i närheten behöver undersökas närmare. Ett lämpligt datum är i
början av februari 2009 (eventuellt andra helgen). Ingrid arbetar med att bilda en
arbetsgrupp, hon har förfrågningar ute. Hon lägger ut en blänkare på hemsidan om
konferensen. En annons kommer med i Charmören 4/08.
EXTERIÖR
§ 163
Clubshow 2010
Helena har varit i kontakt med Östgöta och meddelat dom att det är OK med de
föreslagna domarna. Kontrakt är skickade till domarna. Helena har uppmanat Östgöta att
även ordna med en valpdomare. Det är inte klart med fördelningen hane/tik mellan
domarna.
JAKT
§ 164
A-prov
14 anmälda hundar, alla retrieverraser är representerade (varav 3 flattar). Om alla
anmälda hundar skulle delta på A-provet (utan föregående utgallring via working test),
kan inte Tom Lauritzen garantera fågeltillgången. Därför måste provet flyttas fram i
tiden. Datum blir nu den 30/11 i Uppsalatrakten, och det blir då andjakt istället.
Efteranmälningar kommer att tas emot. I nuläget blir provet under en dag, men om det
blir fler anmälningar kan det bli under två dagar om det blir så många att en gallring
behövs. Det är viktigt att få ut information om möjligheten till efteranmälan!
UTBILDNING
§ 165
Rapport från utbildningsansvarig
Tomas planerar för en dag i slutet av november, med en samling av alla
avkommebeskrivare. Dagen är tänkt för ett diskussionsforum och information (t.ex. om
funktionsbeskrivningen). Tomas undersöker hur långt arbetet med
funktionsbeskrivningen har hunnit.
Vilken policy ska FRK ha angående olika utbildningar? Ska FRK vara huvudman för
instruktörsutbildningar? Eller ska vi låta SSRK utbilda instruktörer? Om rasklubbarna
ordnar utbildningar vänder de sig till funktionärer från hela landet, med många resor som
försvårar, medan SSRK kan ordna lokala/regionala utbildningar. Istället kan vi t.ex.
utbilda WT-funktionärer, eller även där utbilda via SSRK. Provledare? Stewardutbildning?
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MH-utbildning? Tomas gör iordning en förfrågan till sektionerna med vilka utbildningar de
vill ha, som skickas ut via Lena.
Thomas P avviker.
Ingrid tar över som mötesordförande.
§ 166
Organisationen
Införandet av ett fullmäktigesystem bör landsättas. Arbetsgruppen för detta är just nu
vilande, pga att gruppen inte längre är fulltalig. Tomas undersöker vad som krävs för att
styrelsen ska kunna presentera en motion vid nästa årsmöte, där ett första beslut om
införandet kan tas. Beslut ska sedan (troligen) tas på två på varandra följande årsmöten.
§ 167
Statuter för VP gällande exteriöra meriter
En förfrågan har kommit till styrelsen om hur meriterna på WDS ska räknas vid ansökan
av VP:n som delas ut vid årsmötet. Helena kontaktar avsändaren för ett förtydligande av
problematiken. Lägg till ett förtydligande i informationen i Charmören, att CK motsvaras
av Excellent på dessa utställningar.
§ 168
Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte onsdagen den 12/11 20.00.
§ 169
Mötet avslutas.
Mötesordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.
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