Flatklubbens huvudstyrelse
Styrelsemöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2007-04-22

Plats: Järva krog, Solna
§§ 89-123
Beslutande:
Thomas Persson, ordförande
Helena Gustafsson
Lena Lundmark
Tomas Persson
Anmält förhinder:
Ingrid Andrén
Tom Rölander
Maritha Forss
Annika Egertz, 1:e suppleant
Monica Olofsson, 2:a suppleant

Underskrifter:
Protokollförare:
………………………………..
Lena Lundmark
Ordförande
………………………………...
Thomas Persson
Justerare:
………………………………..
Helena Gustafsson
_______________________________________________________________________
§ 89
Mötets öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 90
Val av justerare.
Huvudstyrelsen beslutar:
Att utse Helena Gustafsson att tillsammans med ordförande justera protokollet.
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§ 91
Dagordning.
Föreligger upprättat förslag till dagordning.
Huvudstyrelsen beslutar: att fastställa dagordningen.
§ 92
Genomgång av uppdragslista.
Då ingen lista fanns med på mötet, bordläggs denna till nästa möte.
§ 93
Inkomna anmälningsärenden.
Se bilaga 1.
§ 94
Utgående skrivelser för kännedom.
Se bilaga 1. Dessutom har 4 delegater, Thomas Persson, Mia Burlin-Hellstrand, Gunilla
Lefwerth och Monica Olofsson och en suppleant, Katarina Morsk anmälts till SSRK
fullmäktige. FRK/Östra sektionen har tillfrågats om de kan ordna ytterligare suppleanter.
§ 95
Föregående protokoll 2007-01-28 samt 2007-03-18.
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.
EKONOMI
§ 96
Ekonomisk rapport för perioden.
Kassören är inte närvarande. Hon rapporterar via telefon att det ekonomiska läget är
stabilt och följer årets budget.
§ 97
Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Frågan bordlägges till nästa möte.
ALLMÄNT
§ 98
Rapport från SSRK:s funktionärsträff 2007-04-14-15
Lena rapporterar från ordförandemötet. Organisationsutredningen diskuterades och
mötet föreslog till SSRK att återremittera den, då den uppfattades som ofullständig och
saknade en konsekvensutredning. Övriga diskussionspunkter var en vision om ett ITsystem som ska serva hela organisationen när det gäller tävlingsverksamhet (anmälan,
katalog, resultatredovisning t.ex.) och medlemsregister. SSRK kommer att börja arbeta
med kvalitetssäkring, dvs uppföljning av verksamheten. Även funktionärsbristen togs
upp. Minnesanteckningar kommer att skickas ut från SSRK.
Från FRK deltog dessutom Helena Gustafsson (utställning), Tom Rölander (jakt) och
Peter Svanqvist (FRK/Östra, sekreterare söndag).
§ 99
Remiss organisationsutredningen
Svar har inkommit från 4 sektioner, Västra, Värmland, Gävle/Dala och Umeå. Dessutom
har synpunkter inkommit från Gunilla Lefwerth och Mia Hellstrand. Remissen är
föreslagen att återremitteras av SSRK/HS på ordförandemötet (se § 98). Lena skickar in
en sammanställning av sektionernas synpunkter till SSRK.
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§ 100
FRK organisation
Förslag att införa fullmäktigesystem. Detta innebär att sektionernas
upptagningsområden behöver täcka hela landet. Delegater ska representera sektionerna
på fullmäktige, men mötet kan vara öppet för alla medlemmar (dock utan rösträtt). En
arbetsgrupp behöver tillsättas för att utreda förslaget. Gruppen föreslås bestå av 4
personer, Thomas Persson (sammankallande), Ingrid Andrén (kassör), representant från
Umeåsektionen (Lena tillfrågar) och Västra sektionen (alt. Skåne) (Thomas frågar).
Gruppen ska inlämna rapport senast 1/10. Beslut tas på styrelsemöte i november. HS
kan sedan lämna en motion om genomförande till årsmötet.
§ 101
Uppfödarkonferens
En konferens för uppfödare planeras att hållas under vinterhalvåret. Ansvaret för
konferensen behöver inte ligga på avelskommittén, ansvarsfrågan bordläggs till nästa
möte. Det är viktig att erbjuda ett program som tilltalar både den nya och den mer
rutinerade uppfödaren, för att få så stor bredd som möjligt hos deltagarna.
Styrelsen beslutar därför om att göra en förfrågan hos uppfödare med hjälp av
sektionerna. Varje sektion ombeds att kontakta uppfödarna i sitt upptagningsområde för
att fråga vad de skulle önska på en uppfödarkonferens. Gärna att de aktivt (via telefon)
kontaktar och inbjuder uppfödarna personligen till ett möte. Det kan också vara ett
lämpligt tillfälle att diskutera vilken verksamhet/aktivitet uppfödarna önskar i sektionen,
och möjligheten till ett ökande samarbete mellan sektioner och uppfödare. Även
uppfödare som inte är medlemmar i FRK kan inbjudas! Thomas och Lena gör en skrivelse
till sektionerna.
Det finns en stor oro för att många nya uppfödare föder upp flattar utan erfarenhet och
kunskaper om rasens egenskaper. En väg att förbättra informationen om rasen för nya
valpköpare kan vara att ha tydlig information på hemsidan och även i Charmören om vår
ras, dess mentala och jaktliga egenskaper. Sektionerna har en mycket viktig del i att
fånga upp dessa nya uppfödare.
§ 102
Hemsidan
Ett förslag till ny hemsida presenterades på mötet. Styrelsen beslutade att inte arbeta
vidare med förslaget. Vi avtackar den provisoriska webmastern, Anette M Olsson, för all
hjälp, och söker nu vidare efter en webmaster i klubbens egna led. Anette ombeds att
uppdatera den befintliga hemsidan under tiden.
Två personer med anknytning till FRK kommer att tillfrågas om att göra en ny hemsida.
Det är viktigt att en informationssida läggs upp (t.ex. pop-up) med allmän information
om vår ras, med bl.a. förklaringar till olika championat.
Styrelsen beslutar att be Gunilla Lefwerth skriva en text om rasen som läggs ut på
hemsidan. Tomas får i uppdrag att prata med henne. Om hon accepterar ska texten först
skickas till HS för godkännande, innan det läggs ut på hemsidan.
§ 103
Minnesanteckningar sektionsträffen
Minnesanteckningar, bilaga 2, har skickats ut till alla sektioner och till styrelsen.
En instruktörsutbildning efterlystes på sektionsträffen, då flera sektioner har brist på
instruktörer. Tomas har sökt Camilla Ährlund, SSRK:s utbildningsansvarige för
samarbete, men inte fått tag på henne. Han arbetar vidare på frågan.
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§ 104
Mötesdatum FRK 2007
Följande mötesdatum för 2007 beslutades: telefonmöte 31/5 kl. 20.00 – 22.00.
Telefonmöte 23/8 kl. 20.00 – 22.00. Fysiskt möte 6/10 (i samband med A-prov) i Rimbo.
AVEL
§ 105
Protokoll avelskommitté
Avelskommitténs representant var inte närvarande. Ärendet bordläggs till nästa möte.
§ 106
RAS
Se ovan. Ärendet bordläggs till nästa möte.
§ 107
Rapport Nordiska avelsrådskonferensen
Se ovan. En rapport har skickats ut till styrelsen just före mötet, bilaga 3, ingen har
hunnit ta del av denna. Ärendet bordläggs till nästa möte.
§ 108
FART
Labradorklubbens nya funktionstest. Ett test kommer att genomföras den 10/6. Det finns
möjlighet för den som är intresserad att delta som åskådare.
§ 109
Dispensansökan valpkullsregistrering
En ansökan från en uppfödare att få registrera en kull trots att intyg om testikelstatus
hos hanhunden saknas. Detta då hanhunden är avliden då intyget efterfrågades.
Styrelsen beslutar att avstyrka ansökan, med motivationen att kombinationen inte tillför
rasen något nytt avelmässigt.
§ 110
Material till Apportören
Avelsrådets årliga berättelse ska skickas in till Apportören omedelbart. Thomas och
Maritha har sammanställt allt material och vidareförmedlar detta till Apportören.
§ 111
Etiska riktlinjer för styrelse och avelsråd vid egen uppfödning
Då avelskommitténs representant inte är närvarande, bordläggs ärendet till nästa möte.
§ 112
Ändring av meriteringskrav för valpkullsförmedling
Ska meriteringskraven sänkas? Flera argument för detta finns. SKK rekommenderar att
kraven ska vara så enkla och okomplicerade som möjligt. Dessutom behöver avelsbasen
breddas! Ska jaktprovskraven förändras till genomförd avkommebeskrivning? HS måste
då ge förutsättningar för att fler avkommebeskrivningar kan genomföras. Sektionerna
anmodas att ordna en beskrivning per år. En förfrågan skickas ut till sektionerna om de
kan förbereda för att ordna en beskrivning (schemalagd av HS) till nästa år, 2008. Tomas
skriver ett brev som distribueras av Lena till sektionerna. Det är viktigt att en förändring
av meriteringskraven har en bred förankring hos medlemmarna. Därför kommer ett
diskussionsinlägg att publiceras i nästa Charmören, manusstopp 17/5. Tomas formulerar
ett inlägg, som skickas vidare till styrelsen. Åsikter från medlemmarna får därefter
mailas in till Thomas, inga anonyma mail kommer att accepteras! Förslag på datum för
genomförande är den 1/1 2008.
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EXTERIÖR
§ 113
Club Show 2007
Anmälningstiden har gått ut. Helena kontaktar Annika och Värmlandssektionen för att se
att allt är under kontroll.
§ 114
Club Show 2008
Annika ej närvarande. Bordläggs till nästa möte.
§ 115
Club Show 2009
Datum ej fastställt av SKK ännu. 3 domare ska tillfrågas, namnförslag finns. Plats
troligen klar, det blir på en idrottsanläggning i Vännäs, med möjlighet att vara både inne
och ute, beroende på vädret.
§ 116
Råd och anvisningar Club Show
Ett förslag till dokument presenteras. De allmänna anvisningarna tas bort, istället
hänvisas till SKK:s tävlings- och utställningsbestämmelser. Övriga specifika anvisningar
kvarstår. Helena får i uppdrag att revidera dokumentet. Därefter fastställes det vid
styrelsemöte.
§ 117
Ansökan utökat rasregister
I ansökan anges ingen erfarenhet av att döma flat inofficiellt. Detta ska dock ha skett
enligt muntlig information. Ansökan omfattar många raser. Undersök med SKK om vilka
raser hon sökte på vid första ansökan, gäller 5-års-gränsen för vidareutbildning (dvs att
domaren ska ha dömt i minst 5 år innan hon får utbilda sig på nya raser)? Helena
kontaktar SKK om dessa frågor. Lena kontaktar älghundsklubben om deras erfarenhet av
domaren.
§ 118
Jan Johanssons minnesfond
Ärendet bordläggs till nästa möte.
JAKT
§ 119
A-prov för FRK
Planeringen fortgår. Provet får titeln Nordiskt mästerskap för Flatcoated retriever.
Ansökan om rasbegränsning är inskickad till SSRK.
§ 120
FM 2007
Budgeten ska revideras utifrån antalet startande.
§ 121
FM 2008
Långt framskriden planering. Platsen blir troligen Ökna lantbruksskola.
UTBILDNING
§ 122
Programvara för ab-statistik
Pga sjukdom har det dragit ut på tiden, men arbetet planeras rulla på.
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§ 123
Mötet avslutas.
Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.
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