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Telefonmöte
§§ 170-192
Beslutande:
Thomas Persson
Lena Lundmark
Ingrid Andrén
Helena Gustafsson
Tomas Persson
Tom Rölander
Annica Wehinger-Redlund
Övriga närvarande:
Monica Olofsson, 1:e suppleant
Underskrifter:
Protokollförare:
………………………………..
Lena Lundmark
Ordförande
………………………………...
Thomas Persson
Justerare:
………………………………..
Helena Gustafsson
______________________________________________________________________
§ 170
Mötets öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 171
Val av justerare.
Huvudstyrelsen beslutar:
Att utse Helena Gustafsson att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§ 172
Dagordning.
Föreligger upprättat förslag till dagordning. Tillägg görs med § 156-157 Clubshow
2009+2010, § 151 Uppfödarkonferens och § 154 Hälsoenkäter.
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§ 173
Offerter inför sektionsmöte+årsmöte
Ingrid redovisade 6 olika alternativ. Scandic i Upplands Väsby är det bästa alternativet,
styrelsen beslutar att hålla båda mötena där. Tomas får i uppdrag att tillfråga Per-Inge
Johansson från SKK om att vara ordförande för årsmötet, och för att samtidigt informera
om fullmäktigesystem. Årsmötet startar kl. 11.00, med inledande fika (lätt) från 10.30.
Avbrott görs för lunch 13.00 (dessa betalas ej av styrelsen, dock inbjuds vissa till
denna). Ingrid undersöker med Scandic om anmälan kan gå direkt dit. Thomas gör en
blänkare till Charmören, en större annons kommer till nästa nummer.
Sektionsmötet hålls på samma plats, det inleds med lunch kl. 12.00 på lördag. Om
nödvändigt kan mötet även innehålla ett kvällspass på lördag, alternativt ett morgonpass
på söndag, före årsmötet.
§ 174
Uppdragslista
Redaktionsråd: Låtta B. har pratat med Karin Brostam och Lotta Luciani om tidningens
utformning i framtiden. Inget färdigt förslag finns ännu.
Hemsidan: Kan vi ta betalt av uppfödare som har länkar till sina hemsidor? Ingrid har
varit i kontakt med revisorn för att höra om det är möjligt, hon väntar på besked.
§ 175
Inkomna anmälningsärenden
Se bilaga 1. Listan gicks igenom.
SKK ordnar en avelskonferens 28/2-1/3 2009 – Annica frågar kommitten igen om någon
kan delta. Det är viktigt att någon deltar som FRK:s representant!
Steg-2-utbildning för avelsråd i SKK:s regi, 18-19/4 2009. Annica undersöker om någon i
kommittén kan/vill delta.
Förhandsinfo från SSRK om ett seminarium för utbildningsansvariga m. fl den 14/2 2009.
Tomas ska försöka åka på detta.
§ 176
Utgående skrivelser
Se bilaga 1. 2 remisser har skickats ut till sektionerna. Den ena handlar om vilka
utbildningar klubben ska ordna. Sista svarsdatum 30/11 till Tomas. Den andra handlar
dels om sektionsstadgar, dels om arbetet i sektionerna. Sista svarsdatum är 15/12 till
Lena.
§ 177
Föregående protokoll 080825 & 081004
Protokollen är godkända muntligt av justerarna, men inte underskrivna ännu. De
godkändes och lades till handlingarna.
§ 178
Proposition om fullmäktigesystem
Tomas redogör för samtal med Per-Inge Johansson, SKK. Enligt Per-Inge finns två sätt
att hantera sektionslösa vid ett fullmäktigesystem. Antingen får de ej ha rösträtt
(tvångsansluten till huvudstyrelsen), eller så utökas sektionerna (fler bildas eller de
befintliga sektionerna får större upptagningsområden), så att alla medlemmar tillhör en
sektion. Utlandsmedlemmar har ej rösträtt. Ett fullmäktige kan införas tidigast 2010. om
förslaget får minst 2/3 majoritet vid årsmötet. Beslut vid två efterföljande årsmöten
krävs om förslaget får enkel majoritet, dvs minst en rösts övervikt.

Justerares sign

Protokoll styrelsemöte

sida 2 (5)

Flatklubbens huvudstyrelse
Styrelsemöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2008-11-17

Styrelsen beslutar att Tomas gör en konsekvensutredning för att ha som underlag.
Sektionsfrågan och ekonomin behöver ses över. Tomas gör också en proposition som ska
presenteras till årsmötet. Information om fullmäktigesystemet läggs ut på hemsidan,
även med möjlighet att ställa egna frågor. Lena träffar Umeåsektionen, för att berätta
hur det kan påverka dom, t.ex. som en utvidgad sektion. TP har tittat på hur stadgarna
kan se ut.
Ingrid tittar på olika alternativa kostnader till nästa möte. En jämförelse med hur andra
rasklubbar har valt att fördela kostnaderna kan vara användbart. Vid nästa fysiska möte
gör styrelsen ett färdigt förslag till årsmötet.
EKONOMI
§ 179
Ekonomisk rapport för perioden.
Ingrid redovisar läget. Hon skickar ut en resultatrapport efter mötet. Just nu ligger
resultatet på ett stort plus, det ser mycket bra ut. Ingrid vill ha in budgetförslag inför
2009 senast till årsskiftet från ansvariga i styrelsen.
§ 180
Uppfödarkonferens
Styrelsen beslutar att den skjuts upp till 2010. Orsaken är dels att SLU planerar andra
aktiviteter samtidigt som vår konferens, vilket leder till lokalproblem och föreläsare som
inte kan delta. Dessutom har Ingrid inte fått med fler som hjälper till. Ingrid är gärna
med och gör ett nytt försök till 2010. Ett förslag är att bredda ämnena, och inte bara
fokusera på hälsan. Annica mailar Ingrid med förslag.
Ev. kan en förfrågan läggas ut i Charmören, om det finns intresse att hjälpa till med
planeringen av en konferens?
AVEL
§ 181
Info från uppfödarkonferens i Västra sektionen, 11-12/10
Annica deltog på lördag em. Det framfördes bl.a. önskemål om en hårdare styrning från
avelsrådet, dvs att mer ansvar ska läggas över på dom, vilket Annica argumenterade
emot. En artikel kommer att publiceras i Charmören om hur avelsrådet jobbar. På
söndagen visades en avkommebeskrivning, med Tomas Persson och Ursula Thienemann
som beskrivare.
§ 182
Information PRA
Annica har fått svar från de flesta uppfödare som har fått brev om ögonlysning. Dock är
inte så många hundar lysta ännu.
Avelsrådet kommer ev. att direkt kontakta de hundägare som äger hundar från de
kombinationer som har drabbats av PRA, för att uppmana dom till ögonlysning.
Marita Forss och Lena Hägglund har kontakt med flertalet veterinärer. De arbetar
intensivt med frågan.
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§ 183
Hälsoenkäter
Information från Monica Olofsson. Hon har varit i kontakt med Åsa Dunberg, materialet
om defektriskbedömningar ska nu hämtas för vidare överföring till Annica W-R. En
blomma kommer att lämnas till Åsa.
Svarsfrekvensen på hälsoenkäterna sjunker stadigt. Det finns en risk att trovärdigheten
av defektriskbedömningarna minskar när mörkertalet ökar.
EXTERIÖR
§ 184
Meriter från WDS till VP:n
På tre utställningar under WDS blev hundarna inte officiellt placerade i bhkl eller btkl.
Detta ställer till problem för beräkning av poäng för några VP:n. Styrelsen beslutar att
dessa poäng då inte kan tillgodoräknas för de aktuella VP:n. Information skrivs ut i
Charmören i anslutning till ansökningsförfarandet.
§ 185
Club show 2009
Det har blivit fel datum på utställningen i kontrakten med domarna (och i ansökan till
SKK), den 20/5 istället för 21/5. Helena kontaktar först SSRK för att kontrollera deras
datum. Därefter kontaktar Lena domarna för att korrigera deras datum.
§ 186
Club show 2010
En tredje domare ska inbokas (som valpdomare). Östgöta har förslag på en
oauktoriserad domare. Det är bättre om de kan anlita en tredje domare som är
auktoriserad, och kan ta både överanmälningar (officiella) och valpar.
JAKT
§ 187
A-prov + VP
Det finns nu 19 anmälda hundar. FRK:s VP ska enligt statuterna delas ut till vinnande
hund. Styrelsen beslutar att formuleringen ska ändras till bäst placerade flat.
§ 188
Provprogram 2009
Ett förslag på provdatum är inskickat till SSRK. Det inkluderar ett B-prov den 19/9 i
Boråstrakten, ett A-prov i september och särskilda prov under ett antal veckor (kan
ordnas av sektioner).
UTBILDNING
§ 189
Rapport från utbildningsansvarig
8 av 15 deltagare har gjort godkända diplomeringsskrivningar. Vilka utbildningar ska vi
ordna nästa år? Inga svar har ännu inkommit på remissen.
Ingen avrostning av avkommebeskrivare har genomförts i år.
En komplettering i AB-anvisningarna ang. krav på medlemskap i FRK för uppfödaren ska
göras.
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§ 190
Utbildning av funktionsbeskrivare
En utbildning i 2 steg ska genomföras i början av 2009. En inbjudan har skickats ut från
SSRK. Vi kan skicka 2 personer. Styrelsen förslår att Ursula Thienemann och Tomas
Persson deltar, Tomas anmäler båda till SSRK.
§ 191
Nästa möte
Nästa möte blir ett fysiskt möte söndagen den 18/1 2009. Platsen blir Scandic i
Upplands Väsby.
§ 192
Mötet avslutas.
Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.
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