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Anmält förhinder:
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Underskrifter:
Protokollförare:
………………………………..
Lena Lundmark
Ordförande
………………………………...
Thomas Persson
Justerare:
………………………………..
Annika Egertz
_______________________________________________________________________
§1
Mötets öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2
Val av justerare.
Huvudstyrelsen beslutar:
Att utse Annika Egertz att tillsammans med ordförande justera protokollet.
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§3
Dagordning.
Föreligger upprättat förslag till dagordning.
Huvudstyrelsen beslutar: att fastställa dagordningen.
§4
Genomgång av uppdragslista.
En genomgång av klubbens vandringspriser är planerad att påbörjas inom en vecka av
Thomas och Mia Hellstrand.
En tidigare domaransökan för exteriördomare, vidarebefordrad från SSRK, saknade
närvarointyg från jaktprov. En efterfrågan hos SSRK visade dock att sådant intyg fanns,
men inte hade blivit vidarebefordrat. Ansökan har därmed beviljats.
Övriga punkter på uppdragslistan bordläggs till nästa möte.
§5
Inkomna anmälningsärenden.
Se bilaga 1. LRK har skickat en inbjudan till övriga retrieverrasklubbar att få delta på
deras utbildningar i samband med Working Camp 2007 i mån av plats. Lena
vidarebefordrar inbjudan till sektionerna. De erbjuds anmäla deltagare via
huvudstyrelsen, som bekostar utbildningen.
Intervet har skickat ut ett erbjudande om en föreläsning om avmasknings- och
fästingproblematik hos hundar. Denna vidarebefordras till sektionerna.
Flera styrelseledamöter har blivit kontaktade av medlemmar som har kommit i konflikt
med sina uppfödare. De har alla blivit hänvisade till SKK och dess disciplinnämnd.
§6
Utgående skrivelser för kännedom.
Se bilaga 2.
§7
Föregående protokoll 2006-10-18.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna
EKONOMI
§8
Ekonomisk rapport för perioden.
Då Christel inte var närvarande, redogjorde Thomas för ekonomin i stora drag, enligt
information från Christel. Resultatet vid årsskiftet ser betydligt bättre ut än befarat, och
prognosen är nu att det slutar i närheten av ±0. Dock är alla poster ännu inte
slutredovisade.
§9
Verksamhetsberättelse 2006, verksamhetsplan samt budget 2007
Verksamhetsberättelsen godkändes av styrelsen, liksom verksamhetsplan och budget
för 2007. och alla närvarande skrev under den. De skickas sedan runt till övriga
ledamöter för underskrift, för att till sist distribueras vidare till revisorerna.
§ 10
Bidrag till ny sektion
Helena Sandström från Piteå har ansökt om bidrag från HS för att starta en sektion i
norra Sverige med Piteå som bas. Styrelsen beslutar att bevilja 2500:- i förskott, och
ytterligare 2500:- då ett första protokollfört styrelsemöte har genomförts. Lena fungerar
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som kontaktperson mot den föreslagna sektionen, och kan närvara vid sektionens
bildande om så önskas. Thomas meddelar Helena Sandström beslutet.
ALLMÄNT
§ 11
Valberedningen informerar
Ingen från valberedningen kunde närvara vid mötet. Det saknas ännu en kassör till
styrelsen. Ev. är ny exteriöransvarig klar. Styrelsen diskuterade några förslag på
personer, som vidarebefordras till valberedningen.
§ 12
Årsmöte 2007
Årsmötet är utannonserat i Charmören. Tidsplanen för dagen gicks igenom. Maritha kan
troligen inte medverka på årsmötet, hon ordnar med en ersättare från avelskommittén.
§ 13
Medlemssiffror
Den 31/12 2006 hade FRK 3041 medlemmar. Det innebär att klubben får ytterligare en
ledamot till SSRK:s fullmäktige, totalt 4 ledamöter.
§ 14
Möte med FRK:s sektioner
Inga sektioner har ännu anmält sig, trots att en påminnelse har skickats ut. Sista
anmälningsdag är den 31/1. Då de flesta sektioner har sina årsmöten i februari, kan en
anledning till uteblivna anmälningar vara att det är oklart vilka som kommer att sitta i
sektionsstyrelserna efter årsmötena. Styrelsen beslutar därför att förlänga
anmälningstiden till mitten av februari. Lena meddelar detta till sektionerna.
§ 15
Medlemsregister
Efter undersökning av de olika alternativ som tidigare har diskuterats för ansvaret för
klubbens medlemsregister, har det framkommit att Patrick Lindahl är det bästa
alternativet. Ett avtal med Patrick Lindahl har upprättats för att sköta om klubbens
medlemsregister. Avtalet är giltigt i 1 år, med 2 månaders uppsägningstid. Han får
ersättning per medlem.
§ 16
Information från möte med Agria
Se Bilaga 3. Ett samarbetsavtal med Agria har upprättats. I avtalet ingår bl.a. att Agria
sponsrar både Flatmästerskap och Clubshow. De delar också ut ett pris i form av en
resecheck till Årets flat. Som motprestation får Agria rätt till monterplats, annonsering,
banderoller mm. vid FRK:s aktiviteter. De får också en stående annons i Charmören,
liksom en annonsplats på FRK:s hemsida. Agria får tillgång till FRK:s medlemsregister.
Medlemmar får 10% rabatt på försäkringar. FRK får ersättning från Agria för varje
nyförsäkrad hund, plus en fast ersättning per år.
§ 17
SSRK:s funktionärsträff 14-15/4
För FRK är det aktuellt att skicka jaktprovsansvarig, exteriöransvarig, sekreterare och
ordförande. Förfrågan till dessa går ut så snart en formell inbjudan från SSRK har
inkommit. Det är viktigt att även nya styrelseledamöter snabbt får information om
träffen. Annika Egertz kan fungera som ersättare om exteriöransvarig inte kan delta.
§ 18
SSRK:s fullmäktige 12-13/5
FRK får delta med 4 ledamöter på fullmäktige, som väljs av årsmötet.
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§ 19
Lydnadsprov FRK/Västra
FRK/Västra har ansökt om officiellt lydnadsprov 2007 via FRK/Hs som har skickat
ansökan till SSRK för fastställande.
§ 20
Råd & anvisningar för utförande av projekt inom FRK
Se bilaga 4. Dokumentet fastställs att gälla från 070128.
§ 21
Sektionshandbok
Thomas påbörjar arbetet med att utforma en handbok med information om olika
aktiviteter och arbetsbeskrivningar för olika poster inom sektionsstyrelserna. Denna är
tänkt att underlätta vid överlåtandet till nya styrelseledamöter.
§ 22
Inbjudan Elmia Game Fair
Mässan pågår 17-20/5. Rasklubbarna är inbjudna att hålla egna monterplatser.
Smålandssektionen tillfrågas om de vill ansvara för FRK:s monter.
§ 23
Jägarnas VP
Styrelsen enas om att föreslå en kandidat. Lena och Thomas skickar in ansökan.
AVEL
§ 24
Ny medlem till avelskommittén
Monica Broman avgår ur avelskommittén. Viveca Eriksson är tillfrågad och har
accepterat att gå in som ersättare. Då registreringssiffrorna för flatten har ökat avsevärt
de senaste åren, har också avelskommitténs arbetsbörda ökat. Avelskommittén behöver
därför utökas med ytterligare en person, som kan arbeta med att sammanställa statistik.
Det ska vara en datorkunnig person, som kan lägga upp statistik i databaser,
lättillgängliga för framtiden. En efterlysning läggs ut i Charmören och på hemsidan.
§ 25
Protokoll från avelskommittén
Arbetet med långtidsstudien fortgår.
Prövoperioden på 2 år för dispens för avel på släktingar till PNP-drabbade
individer har nu utlöpt. Då det har registrerats få fall, där ingen klar arvsgång har
kunnat bekräftas, kommer avelskommittén att föreslå årsmötet att förlänga dispensen
ytterligare.
En artikel om glaukom kommer att publiceras i Charmören. Avelsrådet kommer att
föreslå till årsmötet att endast kombinationer där minst ett av avelsdjuren vid
gonioskopiundersökning är konstaterad icke affekterad godkänns för annonsering hos
valpförmedlingen.
§ 26
AGRIA Breeding Profile
FRK har fått AGRIAS statistik över alla avlivade och behandlade, sjuka hundar. Där
framgår bl.a. att flattens livslängd är kortare än för många andra raser, orsaken till detta
är främst cancersjukdomar. Brenda Bonetti, Canada, arbetar med materialet i samarbete
med Agria. Även engelska flatklubben är intresserade av ett samarbete.
I övrigt är flatten en frisk ras.
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§ 27
Valphänvisningsregler
Den effektiva avelsbasen sjunker stadigt, och är nu nere på 56 individer. Raser som har
färre än 50 individer anses ligga i farozonen för utarmning. Därför måste alla tänkbara
åtgärder införas för att bredda avelbasen. Ett sätt är att underlätta användandet av
utländska hanhundar, som kan tillföra nytt blod. Då meriteringssystemen i olika länder
kan vara svåra att jämföra, har det dock varit svårt att avgöra om deras meriter
uppfyller kraven för valpförmedling. Mot bakgrund av detta beslutar styrelsen att
valpförmedlingens krav på jakt- och utställningsmeriter för utlandsregistrerade
och -ägda hanhundar slopas till vidare. Kraven kvarstår dock för alla
svenskregistrerade hundar.
§ 28
Hälsoenkät
Arbetet med denna vilar just nu, då avelskommittén prioriterar att slutföra arbetet med
RAS.
§ 29
Bärbar dator
Avelskommittén är i behov av en bärbar dator, där allt material kan förvaras och enkelt
medtas vid olika möten och konferenser. Även sekreteraren är i behov av en bärbar
dator. Styrelsen beslutar att två datorer köps in, i samråd med kassören.
§ 30
RAS
En ny version av dokumentet presenteras för styrelsen, som får i uppdrag att komma
med synpunkter. Det kommer sedan att presenteras vid årsmötet, där ytterligare
synpunkter kan förmedlas. Styrelsen beslutar därefter om fastställande av densamma.
§ 31
Nordisk avelsrådskonferens
Inbjudan har gått ut till alla nordiska länder (Norge, Danmark och Finland), vilka alla har
anmält sig till konferensen. SSRK vill också delta med en representant, styrelsen
beslutar att godkänna det. Brenda Bonetti, Canada, kommer att föreläsa om sin
forskning angående flattens förhöjda dödlighet i cancer. Föreläsningen kommer att vara
öppen för rasklubbar och uppfödare, mot en avgift. Avelskommittén undersöker lämpliga
former för detta.
§ 32
Jaktprovsdomarkonferens SSRK
En konferens anordnas av SSRK 10-11/3 på Öster Malma. Rasklubbarna inbjuds att hålla
en kortare föredragning om den egna rasen. Tom kan åka på denna, Thomas anmäler
honom.
EXTERIÖR
§ 33
Club Show 2007
Värmland har skickat kopior på domaravtalen till Annika. Vandringspriserna ska skickas
direkt till Värmland från föregående års vinnare. En kontakt mellan Agria och Värmland
upprättas.
§ 34
Club Show 2008
En domare saknas ännu. Annika arbetar vidare med att hitta någon. Styrelsen beslutar
att anmälningsavgiften blir 375:- för anmälan före 21/4, 425:- för anmälan senast 5/5.
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Styrelsen beslutar att ingen valpklass anordnas. Utställningen behåller sitt namn, Club
Show. Hjälp med att ordna ringsekretare behövs.
§ 35
Uppfödarkonferens
Ärendet bordläggs till nästa möte.
§ 36
Rapport från seminarium för utställningsansvariga
Ärendet bordläggs till nästa möte.
§ 37
Ny utställningsdomare
SSRK meddelar att Ragnhild Uhlin nu är auktoriserad som exteriördomare.
§ 38
Ansökan SKK:s preparandkurs för exteriördomare
En ansökan från en person på flera raser, däribland flatcoated retriever, har bifallits av
styrelsen.
§ 39
Råd & anvisningar Club Show
Ärendet bordläggs till nästa möte. Den CD-skiva med katalogprogram från SKK som
tidigare har efterlysts, visar sig inte existera, utan istället fås tillgång till programpaketet
från SKK:s hemsida via ett lösenord, som lämnas ut av SKK.
§ 40
Jan Johanssons minnesfond
Ärendet bordläggs till nästa möte.
§ 41
Utställningsansökan 2009
Club show 2009 arrangeras av Umeåsektionen. En kommitté är bildad, vilken har
påbörjat planeringsarbetet. De avser att boka 3 domare. Ansökan hos SSRK görs av
Annika.
JAKT
§ 42
Statuter FM VP till bästa uppfödare
Tom presenterar ett nytt förslag på statuter. De 8 högst placerade hundarna i varje klass
ger uppfödarpoäng, 4 hundar i veteranklass. Styrelsen fastställer de nya statuterna.
Thomas vidarebefordrar dessa till Mia Hellstrand.
§ 43
A-prov för FRK
Prov arrangeras 5/10 2007. Platsen blir Adamsberg (Rimbo). Gunilla Lefwerth och
Ingemar Borelius sköter all planering. En budget ska presenteras för arrangemanget, den
behöver dock inte vara balanserad. Tom ansöker hos SSRK om rasbegränsning för flat.
§ 44
Ansökningar från sektioner om att arrangera B-prov.
Inga ansökningar har inkommit från någon sektion om att få anordna B-prov. Styrelsen
beslutar att ansöka om särskilt B-prov under veckorna 15-19. Prov kan då arrangeras
under denna period om lämpliga marker erbjuds av någon sektion. Tom ansöker hos
SSRK.
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§ 45
Flatmästerskapet 2006
En sammanfattande skrift om FM 2006 i Småland har kommit HS tillhanda. Den
vidarebefordras till alla sektioner, som ett exempel på hur ett FM kan arrangeras och
tankar runt detta. En detalj att tänka på är att nästkommande sektion har en
representant med på FM som avslutar mästerskapet med att bjuda in till nästföljande års
mästerskap.
§ 46
Flatmästerskapet 2007
Mästerskapet, som arrangeras inom Västra sektionen, går av stapeln på Plönninge
naturbruksgymnasium. Boendet kommer att vara på plats, med gångavstånd till
provmarkerna.
§ 47
Flatmästerskapet 2008
Arrangeras av Östra sektionen. Planering har påbörjats, platsen är inte bestämd men
domarna är klara.
§ 48
Jaktprovsprogram 2008
Styrelsen beslutar att ansöka om att få arrangera särskilt prov 2008, för att hålla
möjligheten öppen för valfri sektion att arrangera prov. Ansökan ska vara SSRK tillhanda
senast 16/3.
§ 49
Begränsningsregler FM
Dessa kommer att tas upp på sektionsmötet. Styrelsen beslutar sedan om utformningen
efter sektionsmötet.
UTBILDNING
§ 50
Stewardutbildning (SSRK)
Ärendet bordläggs till nästa möte.
§ 51
Avkommebeskrivning
Ärendet bordläggs till nästa möte.
§ 52
Avkommebeskrivning som arrangeras av sektion
Styrelsen beslutar att sektioner får genomföra egna avkommebeskrivningar (dvs ej
kopplade till en enskild uppfödare). Styrelsen diskuterar om ansvaret för
avkommebeskrivning ska överföras till avelskommittén. Om så ska ske, behöver
avelskommittén förstärkas med ytterligare en person.
INFORMATION
§ 53
Valpguide
Valpguiden är nu klar, och fanns till försäljning på Stora Stockholm 2006.
§ 54
Montermaterial, webshop
För att underlätta transporter ska Flatbutiken ev. flyttas till någon i Stockholmstrakten.
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§ 55
Informationspolicy
Thomas presenterar en policy. Styrelsen beslutar att bifalla denna.
§ 56
Remiss från SSRK angående Informationspolicy
Styrelsen besvarar remissen, Lena skickar in den till SSRK.
§ 57
Remiss från SSRK angående Sponsringspolicy
Styrelsen besvarar remissen, Lena skickar in den till SSRK.
ÖVRIGA FRÅGOR
§ 58
Mail från Dansk retrieverklubb angående raskompendium
Dansk Retrieverklubb vill köpa ett antal exemplar av Raskompendiet. Annika besvarar
frågan om vilket pris de ska betala.
§ 59
Stig Olssons minne
För att erövra en tavla av FRK för erhållet SJCH krävs ej att hunden ska vara svenskägd
eller svenskuppfödd. Thomas meddelar de ägare som ska få en tavla vid årsmötet.
§ 60
Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir ett konstituerande möte efter klubbmötet den 18/3 2007.
§ 61
Mötet avslutas.
Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.
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