Flatklubbens huvudstyrelse
Styrelsemöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2007-11-04

Plats: Telefonmöte
§§ 237-245
Beslutande:
Thomas Persson, ordförande
Lena Lundmark
Helena Gustafsson
Maritha Forss
Ingrid Andrén
Suppleanter:
Monica Olofsson, 2:a suppleant, §§ 242-245
Anmält förhinder:
Tom Rölander
Frånvarande:
Tomas Persson
Annika Egertz, 1:e suppleant

Underskrifter:
Protokollförare:
………………………………..
Lena Lundmark
Ordförande
………………………………...
Thomas Persson
Justerare:
………………………………..
Maritha Forss
_______________________________________________________________________
§ 237
Mötets öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 238
Val av justerare.
Huvudstyrelsen beslutar:
Att Maritha Forss att tillsammans med ordförande justera protokollet.
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§ 239
Dagordning.
Föreligger upprättat förslag till dagordning.
Huvudstyrelsen beslutar: att fastställa dagordningen med tillägg av en påminnelse om
budgetunderlag.
§ 240
Föregående protokoll 2007-10-06.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. Byt datum på Råd och Anvisningar till
Club Show att gälla från och med 2008-07-05, dvs efter Circuit 2008 som har
särbestämmelser.
§ 241
SSRK Remiss om ett eller flera cert i jaktklass
Medlemmarna har haft möjlighet att via hemsidan svara på remissen via mail till Helena.
Helena redogör för svaren. 119 mailsvar har inkommit. 108 har besvarat frågorna som
ställdes på hemsidan om cert i jaktklass, 11 var negativa till hela remissen, trots att det
inte var det som efterfrågades i remissen. Alternativ 1 (ett cert) har fått 32 röster,
alternativ 2 (alla ck innebär cert i jaktklass) har fått 73 röster. 3 har ingen haft någon
åsikt. Den del av remissen som behandlar funktionsbeskrivning som ett ytterligare
alternativ till jaktmerit till jaktklassen har inte redovisats på hemsidan, flera har ändå
svarat på denna del också. 35 vill inte att funktionsbeskrivning ska gälla som alternativ
jaktmerit, flera vill ha högre jaktprovsmerit än den nuvarande (inget alternativ i
remissen). Thomas och Helena skriver ett svar på remissen till SSRK utifrån
medlemmarnas synpunkter. Ett förtydligande ska skrivas i Charmören om varför inte
hela remissen har lagts ut på hemsidan. Helena gör detta. Även en beskrivning av
SSRK:s arbete med funktionsbeskrivningen ska läggas med i Charmören.
§ 242
SSRK Remiss prognos över antal startande
Styrelsen gick igenom remissen. Lena skickar in svaren till SSRK.
ÖVRIGT
§ 243
Budgetunderlag
Ingrid påminner om budgetunderlaget, som ska skickas in av alla ledamöter. En
förfrågan om telefonersättning till styrelseledamöter väcktes, Ingrid undersöker saken.
§ 244
Nästa möte
Nästa möte blir den 13 januari 2008 på Scandic Hotell i Upplands Väsby, samtidigt med
LRK och GRK. Lena bokar.
§ 245
Mötet avslutas.
Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.

Justerares sign

Protokoll styrelsemöte

sida 2 (2)

