Flatklubbens huvudstyrelse
Styrelsemöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2007-10-06

Plats: Syninge kursgård, Norrtälje
§§ 205-236
Beslutande:
Thomas Persson, ordförande
Helena Gustafsson
Maritha Forss
Tomas Persson
Ingrid Andrén
Tom Rölander
Anmält förhinder:
Lena Lundmark
Annika Egertz, 1:e suppleant
Monica Olofsson, 2:a suppleant

Underskrifter:
Protokollförare:
………………………………..
Maritha Forss
Ordförande
………………………………...
Thomas Persson
Justerare:
………………………………..
Ingrid Andrén
_______________________________________________________________________
§ 205
Mötets öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 205 b
Val av mötessekreterare
Huvudstyrelsen beslutar:
Att utse Maritha Forss som mötessekreterare.
§ 206
Val av justerare.
Huvudstyrelsen beslutar:
Att utse Ingrid Andrén att tillsammans med ordförande justera protokollet.
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§ 207
Dagordning.
Föreligger upprättat förslag till dagordning.
Huvudstyrelsen beslutar: att fastställa dagordningen men med tillägg av punkterna 215
b B. 221 b 221 c
§ 208
Genomgång av uppdragslista.
Organisationsutredningen har haft ett möte.
En genomgång av Club shows vandringspriser är planerad men ligger på is då det inte
är någon brådska eftersom inga vandringspriser delas ut 2008. Helena arbetar vidare
med detta ärende
Ingrid informerar om att Flatbutiken har beställt nytt material som skall köpas hem och
läggas på lager. Det kommer även att finnas beställningsvaror som inte ligger i lager.
Informationsbroschyren bordlägges tills vidare.
Thomas har gjort ett första enkelt utkast till uppfödardiplom. Vi kommer att lyfta detta
på uppfödarkonferensen. Fram till dess skall vi ha kommit fram till ett grundkoncept.
Maritha, Helena och Thomas arbetar fram ett förslag.
Maritha har inte haft någon framgång att nå ansvarig för en eventuell hanhundslista
kopplat till Ras-data. Thomas tar på sig att kontakta Jörgen Norrblom om han kan ta
sig an den uppgiften.
Ringsekreterare till Club Show 2008 är klart!
Text på hemsidan. Tomas tar kontakt med Gunilla Lefvert för att fråga om hon är
intresserad av skriva en text om rasen till hemsidan.
Ändring av meriteringskrav för valpförmedling. Vi diskuterade om vi skall starta en
debatt kring detta på hemsidan och i Charmören. Även att lyfta frågan på
uppfödarkonferensen. Tomas kollar upp om vi kan få en text med hänvisning till FRK på
”Blocket”.
Revidering till nya Råd & Anvisningar för Club Show. Vi fastställer de nya
anvisningarna. Att gälla från 2009-05-20
Ny sektion är på gång. Maritha tar ny kontakt för att höra hur det går.
Annonsering World dog Show. Ärendet bordlägges till nästa möte.
§ 209
Inkomna anmälningsärenden.
Inga inkomna anmälningsärenden
§ 210
Utgående skrivelser för kännedom.
RAS är färdigställd och inskickad till SSRK:s avelskommitté för granskning.
§ 211
Föregående protokoll 2007-08-23 samt 2007-09-17.
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.
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EKONOMI
§ 212
Ekonomisk rapport för perioden.
Kassören rapporterar att det ekonomiska läget är stabilt och ligger bra till i förhållande
till årets budget.
Budget avseende inköp till Flatbutiken har överskridits på grund av reviderad
Valpbroschyr samt inköp av nya lagerprodukter.
Vi har ett stort antal Ras-böcker på lager. Vi beslutar att rea ut dessa med början på
”Stora Stockholm”. Priset blir då 200kr/st+frakt. Thomas kontaktar Ulla på flatbutiken
samt FRK/östra om detta.
§ 213
Budget 2008
Vi beslutade att alla börjar planera budget för respektive ansvarsområde. Dessa skall
lämnas in senast den 1/11 till Ingrid.
§ 214
Försäkringar sektioner
Vi har en gemensam försäkring som täcker alla sektioner. Vi beslutar att behålla den som
den är.
ALLMÄNT
§ 215
Cert i jaktklass
Thomas och Helena rapporterar från möte som de deltog på tillsammans med
representanter från de andra retrieverklubbarna och SSRK/HS. Mer detaljer se under
§216
§ 215 b
Mental- och funktionsbeskrivning
Tomas och Ingrid rapporterar från en träff som de hade tillsammans med SSRK.s
arbetsgrupp för utformande av en mental- och funktionsbeskrivning. Man har besökt
flera olika tester.
Syftet med det här testet skall vara att beskriva hundens mentala egenskaper t.ex.
rädslor, apporteringslust m.m. Dessutom skall det vara enkelt att arrangera, inte för
långa avstånd eller för avancerad utbildning av testledare och funktionärer.
Arbetsgruppen vill ha godkännande av rasklubbarna för fortsatt arbete.
Vi beslutade att vi stödjer fortsatt arbete i arbetsgruppen. De gör en redovisning
som vi senare tar beslut kring. Vi tycker att det är viktigt att det framgår vad
beskrivningen skall ha för status t.ex. stamboksföring, merit för cert i jaktklass eller krav
för start på jaktprov.
§ 216
Remiss Cert i jaktklass
Man kan se att det är många oklarheter kring beslutet. Därför skall det göras en
utredning. Bl.a. har det gått ut en remiss kring dessa frågetecken.
Vi har tagit del av remissen och kan se att det är ett problem att remisstiden är mycket
kort och därmed blir det svårt att kunna få full förankring hos medlemmarna.
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Vi beslutar att lägga ut delar av remissen (ett eller flera cert i jaktklass) på hemsidan
med förklaring om den korta svarstiden som är satt till den 31/10 till Helena. Beslut tas
på telefonmöte den 5/11 kl.20.00
Det blir svårt att ta beslut kring funktionsbeskrivning som merit för jaktklass då denna
ännu inte finns utarbetad. Vi avstår därför beslut i dessa frågor.
§ 217
Årsmöte 2008
Vi har möjlighet att låna Agrias lokaler i Stockholm gratis.
Thomas undersöker om det finns möjlighet till förtäring. Han kollar även upp när lokalen
finns ledig samt om Ib Ahlén vill vara med vid prisutdelningen.
Vårt förslag är den 16/3 med start kl. 11.00 med kaffe och en rejäl macka vid 13.00.
Mötesordförande, Thomas frågar Bengt Norrving eller Kjell Svensson om någon av dem
kan ställa upp.
§ 218
Styrelsemöten, arbetssätt 2008
Labrador- och Goldenklubben har gemensamma tider samt platser för sina
styrelsemöten. Frågan som ställts är om vi skall ansluta oss till detta. Vi beslutar att
lägga vårt nästa styrelsemöte på samma plats den 13/1. Thomas kollar upp vad de har
för upplägg och innehåll om vi skall besluta oss om att ansluta även till övriga träffar.
§ 219
Rasbok 2010
Vi beslutar att ta reda på om det finns intresse för en ny rasbok samt om det finns några
som är intresserade av att ingå i en arbetsgrupp som arbetar fram hur den skall se ut. Vi
var alla eniga om att den har börjat bli alldeles för stor och måste omarbetas på något
sätt.
§ 220
Möte rasklubbar
Vi läste igenom inkommet protokoll från rasklubbsmöte. Vi ställer oss frågan: Vad är
syftet med gemensamma aktiviteter?
Vi enades om att vissa frågor, t.ex. utbildningar, kan vara gemensamma men andra
frågor bör hanteras genom SSRK.
§ 221
Vandringspris A-prov-FRK/HS
Vi beslutade att ändra statuterna till ”Vinnande hund med pris”
§ 221 b
Vandringspris A-prov-Pumpans
Vi fastslog statuterna för Pumpans VP.
§ 221 c
Vandringspriser A-prov-Alla donatorer
Vi beslutade att kontakta alla donatorer om att enbart HS har rätt att besluta om vilket
prov priset skall delas ut vid om det arrangeras fler A-prov under ett kalenderår. Detta
gäller även om A-proven upphör.
AVEL
§ 222
Rapport avelsansvarig
RAS är inskickad till SSRK:s avelskomitté. Det har varit litet intresse och synpunkter från
medlemmarna.
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Valphänvisningen har fått en del förändringar bl.a. godkännes ej högre inavelsgrad än
6,25%. Ändringarna är ändrade på hemsidan. Maritha skall kontakta Låtta på Charmören
för förändringar där.
Ett nytt fall av PNP har rapporterats in av oss till SKK för registrering.
Hälsoenkäten är på gång samt att det planeras för en omorganisation i avelskomittén.
§ 223
Uppfödarkonferens 2008
Plats blir Kilsbergen den 9-10/2. Föreläsare är klara, det blir:
Hans Rosenberg och Lena Hägglund-exteriör
Birgitta Staflund-Wiberg-jakt
Curt Blix- mentalitet (lördag)
Veterinär på gång kring sjukdomar.
Agria kommer och informerar kring sin ”Breeding Profile”.
Aveskomittén (Maritha) informerar om olika avelsplaneringsredskap.
Det är förbokat 50 sovplatser samt konferenslokal .
Mer detaljerat program kommer i nästa Charmören samt på hemsidan. All bokning
kommer att gå genom Ingrid.
Vi kommer inte att få något bidrag från SKK/AK p.g.a. SKK regler att bidrag betalas ut till
Specialklubbar med flera raser vart annat år.
EXTERIÖR
§ 224
Utökat rasregister
Vi tillstyrker ansökan angående utökat rasregister för Gunilla Skallman.
§ 225
Club Show/ world dog 2008
Allt är klart utom boendet för ringsekreterarna. Helena arbetar vidare med det.
§ 226
Club Show 2009
Umeåsektionen rapporterar att allt är under kontroll. Domare är klara och platsen blir
Vännäs några mil utanför Umeå.
JAKT
§ 227
FM 2009
Enligt protokoll från Skånesektionen är planeringen påbörjad.
§ 228
Jaktprov 2008 samt 2009 B-prov
Det är ansökt om en 3-veckorsperiod särskilt prov under 2008.
Ingen ansökan om B-prov 2009 är ännu gjord.
§ 229
Enkät retrieverjaktprovsdomare
Vi gick igenom förslaget och reviderade frågorna. Thomas sammanställer enkäten samt
skickar ut den under hösten.
Svaren skickas till Tom som sammanställer dessa.
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Svaren redovisas vid uppfödarkonferensen.

UTBILDNING
§ 230
Dipolmeringskurs
Vi gick igenom ansökningarna och enades om vilka som skulle erbjudas plats. Vi
rangordnade utifrån erfarenhet och geografiskt läge. Tomas tar kontakt med dessa
personer.
§ 231
Avkommebeskrivning
Uppföljningsdag planeras under 2008.
ÖVRIGT
§ 232
Organisationsutredningen SSRK
Vi beslutar att ställa en förfrågan till SSRK hur arbetet fortskrider.
§ 233
Agria-sponsring
Det har framkommit en del svårigheter i samarbetet med Agria och vårt sponsoravtal.
För att få sponsorpengarna måste det skickas in en faktura. Thomas ombesörjer detta.
Thomas skall även ha ett möte med Agria för att utreda de frågetecken som finns.
§ 234
Rasmontrar
SV-07- FRK/Östra ordnar personal och monter. Det är gratis eftersom vi har material
från SKK i Charmören.
My Dog 2008- Thomas kontaktar FRK/Västra om de kan ta på sig att ha en monter.
§ 235
Nästa möte
5 november telefonmöte kl. 20.00
§ 236
Mötet avslutas.
Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.
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