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Protokoll fört vid Flatcoated Retrieverklubbens ordinarie klubbmöte på
Vilsta Sporthotell, Eskilstuna, söndagen den 18 mars 2007.

§1

Utdelning av klubbens vandringspriser

Årets Flat
Årets Jaktflat

Frida-Nalles VP
Mardis Minne
Bonnies VP
Årets Bruksflat
Årets Lydnadsflat
Winstons Allroundpris

I Buff´s Spår

Lady-trofén

SJCH SUCH SVCH Lustans Silent Gift
Ägare: Thomas & Karin Holmgren, Sörberge
SJCH SVCH LPI LPII Matsbokurvans Gun
Perazzi
Ägare: Inga-Lill Nöjd, Svängsta
SU(u)CH NUCH Branchalwood Aylancoll
Ägare: Carina Östman, Borlänge
SJCH SUCH SVCH Lustans Silent Gift
Ägare: Thomas & Karin Holmgren, Sörberge
SJCH SUCH SVCH Lustans Silent Gift
Ägare: Thomas & Karin Holmgren, Sörberge
SBCH Hinnared´s Bonnie
Ägare: Britt-Marie & Sixten Andersson, Märsta
SLCH Miss Mallorys Precious Pearl
Ägare: Ulrika Lindor, Jönköping
JWW-02 NV-03 NORDUCH INTUCH SVCH
Almanza Pleasure N´Play
Ägare: Tina Engström, Åkersberga
SVCH Qvittras Black Jonathan
Ägare: Therese Långdahl & Niclas Johansson,
Rosersberg
SJCH SUCH SVCH Lustans Silent Gift
Ägare: Thomas & Karin Holmgren, Sörberge

7 flatcoats hade 2006 erhållit titeln Svensk Jaktprovschampion och belönades
med en tavla från Stig Olssons minnesfond. Möjlighet att motta tavlan finns
även på Flatmästerskapet.
SJCH SUCH SVCH Lustans Silent Gift Äg: Thomas & Karin Holmgren
SJCH SVCH LPI LPII Matsbokurvans Gun Perazzi Äg: Inga-Lill Nöjd
DKBRCH DKJCH NJCH SJCH Reltub Black Velvet Äg: Annika
Christensen
S LCH SJCH Pumpans Broomtail Wrasse Äg: Helena Molin Ericson
SJCH Hinnared's Zidane Äg: Jan Werner
SJCH Hinnared´s Älton-John Äg: Per Karlsson
SJCH SLCH Coatfloats Gucci Megaflyer Äg: Carina Reinhold
§2

Mötets öppnande

Ordförande Thomas Persson hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar
mötet öppnat.
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Fastställande av röstlängd

Röstlängden (bilaga 1) fastställdes. Totalt deltog 34 medlemmar.
§4

Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Hans Forsell.
§5

Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Styrelsen meddelade att Lena Lundmark utsetts till protokollförare för mötet.
§6

Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden ska justera protokollet

Till justerare att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll
valdes Katarina Morsk och Ewa Wassberg.
§7

Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens
medlemmar

Mötet beslutar att närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens
medlemmar tillåts.
§8

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Tid och plats har offentliggjorts i Charmören nr 5/06, 1/07 samt på FRK:s
hemsida. Klubbmötet beslutar att mötet därmed blivit behörigen utlyst.
Mötet avbryts för fika kl. 15.00, pga oklar tidsangivelse i Charmören.
Mötet återupptas kl. 15.20.
§9

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med följande tillägg till §20 Övriga frågor:
a) Hemsidan, b) motioner till fullmäktige, c) SSRK:s organisationsutredning
Styrelsen har två ärenden under §19: a) PNP och b) PLD.
Dagordningen fastställdes med dessa tillägg.
§10

Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och
årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

Hans Forsell föredrog klubbstyrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 2).
Hemsidan kommenteras. Den har fungerat dåligt. Den nya webansvarige blev
akut sjuk. En provisorisk lösning har sedan gjorts med två ansvariga personer.
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Det finns förslag på att göra en engelsk version. Detta arbete kan påbörjas när en
permanent webansvarig har hittats. Forumet diskuterades. Ska det tillåtas
anonyma inlägg på forumet?
Christel Aronsson föredrog årsbokslut med balans- och resultaträkning (bilaga
3).
Marita Stigelius och Monica Broman föredrog avelsrådets verksamhetsberättelse
(bilaga 4).
Marie Hansson, revisor, föredrog revisionsberättelsen (bilaga 5).
Verksamhetsberättelser och årsbokslut godkändes av mötet och lades till
handlingarna.
§11

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om
enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

Mötet fastställde balans- och resultaträkning enligt bilaga 3. Mötet beslutade
att årets förlust 19 433 kronor balanseras i ny räkning.
§12

Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut
avseende de uppdrag föregående klubbmöte givit till
klubbstyrelsen.

Dessa ärenden redogörs för i verksamhetsberättelsen.
§13

Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§14

Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
a) verksamhetsplan för kommande år
b) rambudget för kommande år
c) medlemsavgifter
d) villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer.

Verksamhetsplanen (bilaga 6) lästes igenom
Mötet beslutade att årsavgiften för 2007 höjs till 200 kr för medlem samt till
50 kr för familjemedlem. Avgiften för ny medlem anmäld av uppfödare höjs till
100 kr, särskild avgift för utländsk medlem blir 300 kr.
Budgetförslaget (bilaga 7) föredrogs av Christel Aronsson, kassör.
Mötet fastställde verksamhetsplanen samt rambudget.
Mötet beslutade att reseersättning följer lägsta statliga skattefria ersättning.

Protokoll 2007
§15

Sida 4(8)

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i
klubbstyrelsen samt eventuellt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning .

Valberedningens förslag (bilaga 8):
Thomas Persson
ordförande
Ingrid Andrén
ordinarie ledamot
Lena Lundmark
ordinarie ledamot
Maritha Forss
ordinarie ledamot
Helena Gustafsson
ordinarie ledamot
Annika Egertz
suppleant 1
Monica Olofsson
suppleant 2

omval 1 år
nyval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
nyval 1 år
nyval 1 år
omval 1 år

Dessutom ingår i styrelsen:
Tomas Persson
ordinarie ledamot
Tom Rölander
ordinarie ledamot

mandat 1 år
mandat 1 år

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
§16

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.

Valberedningens förslag:
Gunnar Jansson
Marie Hansson
Anki Andersson
Kjell Ekström

revisor
revisor
revisorsuppleant
revisorsuppleant

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
§17

Val av valberedning

Valberedningens förslag:
Ursula Thienemann
sammankallande
Låtta Bergstrand

omval 1 år
nyval 2 år

Dessutom ingår i valberedningen
Karin Rankloo

mandat 1 år

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
§18

Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17

Mötet beslutade att § 15- 17 förklaras omedelbart justerade.
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Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet
eller motion som anmälts till klubbstyrelsen.

PNP
Marita Stigelius redovisar förslag från avelsrådet och styrelsen att upphäva
restriktioner vid användande av hundar i avel, besläktade med PNP-drabbade
individer, tills vidare. Efter en prövoperiod där restriktionerna har upphävts, har
antalet fall varit lågt och man kan inte se någon ökande trend av drabbade
individer.
Mötet beslutar att restriktionerna i användandet av individer i avel besläktade
med PNP-drabbade individer upphävs tills vidare.
Glaukom (PLD)
Marita redovisar förslag från avelsrådet att en allmän rekommendation att
gonioskopiundersöka avelsdjur ska införas. Resultatet ska ej påverka
avelsrekommendationerna (valphänvisning). Resultatet ska ej redovisas, enbart
att undersökning är gjord. I framtiden kan begränsningar införas.
Förslaget bifalles av mötet.
§20

Övriga frågor

Hemsidan
Se även §10. Forumets existens ifrågasätts. Det är viktigt att det har en seriös
inriktning, vilket eventuellt bli bättre om inga anonyma inlägg tillåts. Frågan
hänförs till styrelsen.
Motioner vid SSRK:s fullmäktige
Motionerna gicks igenom och mötet föreslår delegaterna att rösta enligt
följande:
Motion 1: Mötet bifaller frågan
Motion 2: Mötet bifaller frågan
Motion 3: Mötet bifaller frågan
Motion 4: Mötet bifaller frågan
SSRK:s organisationsutredning
Hans Forsell redogör för utredningens tankegångar. Det är viktigt att inse att den
beskriver en långsiktig förändring. Inga konkreta förslag på svar till remissen
redovisades. Ingen konsekvensanalys är gjord, vilket gör det svårt att ha någon
uttalad åsikt.
Sektionsdelegater har diskuterat remissen med huvudstyrelsen under ett
sektionsmöte, där en del synpunkter och tankar ventilerades.
Medlemmarna uppmanas att kontakta styrelsen med åsikter och synpunkter före
sista svarsdag för remissen.
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Mötets avslutande

Mötesordförande, Hans Forsell, avslutade mötesförhandlingarna och lämnade
över klubban till klubbens ordförande, Thomas Persson. Mötesordföranden
avtackades för sina insatser under dagen.
Avgående funktionär, Christel Aronsson, avtackades för sina insatser i
styrelsen. Ursula Thienemann avtackades för sitt arbete i valberedningen..
Birgitta Smedjebäck uppmärksammades för sitt jobb som valpförmedlare.
Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Lena Lundmark

Hans Forsell

Justerare

Justerare

Katarina Morsk

Ewa Wassberg

Bilagor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Röstlängd
Verksamhetsberättelse
Balans- och resultaträkning
Avelsrådets verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan
Budgetförslag
Valberedningen förslag

