Flatklubbens huvudstyrelse
Styrelsemöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2007-06-03

Telefonmöte
§§ 124 - 160
Beslutande:
Thomas Persson, ordförande
Helena Gustafsson
Lena Lundmark
Tomas Persson
Ingrid Andrén
Tom Rölander
Maritha Forss
Suppleant:
Annika Egertz, 1:a suppleant
Adjungerade:
Inga närvarande
Anmält förhinder:
Monica Olofsson, 2:a suppleant

Underskrifter:
Protokollförare:
………………………………..
Lena Lundmark
Ordförande
………………………………...
Thomas Persson
Justerare:
………………………………..
Maritha Forss
_______________________________________________________________________
§ 124
Mötets öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 125
Val av justerare.
Huvudstyrelsen beslutar:
Att utse Maritha Forss att tillsammans med ordförande justera protokollet.
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§ 126
Dagordning.
Föreligger upprättat förslag till dagordning.
Huvudstyrelsen beslutar: att fastställa dagordningen.
§ 127
Genomgång av uppdragslista.
Se bilaga 1.
Domaransökan, vidareutbildning. Helena har kontaktat SKK, angående om domarens
auktorisation är tillräckligt gammal för behörighet att genomgå vidareutbildning. De har
lämnat klartecken för detta. Lena har också kontaktat älghundsklubben för information.
Styrelsen beslutar att tillstyrka ansökan. Lena skickar in beslutet till kansliet.
Det finns ett förslag att flytta över ansvaret för avkommebeskrivningarna från
utbildningsansvarig till avelsansvarig. Styrelsen beslutar att detta ska genomföras, men
att avvakta med tidpunkten för överflyttning från Tomas.
Flatbutiken. Ulla har informerat via mail att lagret börjar sina, det behövs mer material.
Pinstillverkaren har gått i KK. Ulla får i uppdrag att söka efter nya artiklar, i samarbete
med Ingrid.
Programvara AB. Tomas har fått ett första förslag från konstruktören. Det ska vara
klart före semestern.
Text till hemsidan med information om rasen för nya valpköpare. Gunilla Lefwerth ska
göra det, men det görs under/efter sommaren.
Meriteringskrav för valpförmedling. Detta diskuterades på den nordiska
avelskonferensen. Maritha och Tomas får i uppdrag att arbeta vidare med detta.
Uppdatering av RoA för Clubshow. Helena meddelar att det ej är klart.
§ 128
Inkomna anmälningsärenden.
Se bilaga 2.
Brev från SKK angående förfrågan om exteriöra överdrifter inom rasen från
domarkåren. SKK vill ha respons på domarnas synpunkter inför en domarkonferens i
november 2007. Helena, Annika och Maritha får i uppdrag att arbeta fram ett svar med
kommentarer, Lena skickar kopia på brevet till dessa.
Protollsutdrag från SSRK, där de bifaller FRK:s ansökan om rasens företräde vid A-prov,
Nordiskt mästerskap för flatcoated retriever hösten 2007.
§ 129
Utgående skrivelser för kännedom.
Inga skrivelser har utgått.
§ 130
Föregående protokoll 2007-04-22.
Protokollen godkändes och lades till handlingarna. Järva Krog blev dyrt, vi behöver ett
nytt ställe för nästa fysiska möte.
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EKONOMI
§ 131
Ekonomisk rapport för perioden.
Rapport utsänd till styrelsen gällande redovisning fram till 28/5. Kostnaderna för
styrelsemötena har överskridit budgeten. Thomas och Ingrid tittar över budgeten för
behandling vid nästa styrelsemöte. Ingrid efterlyser faktura från Rasdata, hon
undersöker vidare hur den ska betalas.
§ 132
Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Alla ersättningar över 1000:- inkluderar även arbetsgivaravgift, kostnaden bli därför i
praktiken betydligt större. Styrelsen tar inget principbeslut i frågan, varje enskilt ärende
behandlas för sig. Maritha fick ta ledigt från sitt arbete för avelsrådskonferensen.
Styrelsen beslutar att Maritha ersätts med 995:- för detta.
§ 133
Våra utlandskonton
Styrelsen beslutar att avveckla alla utlandskonton, Ingrid får i uppdrag att genomföra
detta. Utländska betalningar kan idag göras via Internet utan problem.
ALLMÄNT
§ 134
Rapport från SSRK:s fullmäktige 2007-05-12-13
FRK hade 4 ledamöter på plats, Thomas Persson, Gunilla Lefwerth, Mia Brulin-Hellstrand
och Monica Olofsson. Thomas lämnar rapport från mötet. Motionen om cert i jaktklass för
alla retrieverraser bifölls.
§ 135
FRK organisation
En arbetsgrupp bestående av Karin Torstensson (Västra), Gunnel Wahlström (Umeå) och
Thomas Persson får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till fullmäktigesystem för FRK.
§ 136
Uppfödarkonferens
Förslag på datum 2-3/2 eller 9-10/2 2008. Ingrid och Lena får i uppdrag att arbeta med
planering av konferens, plus ev. adjungerade personer.
För att fånga så många uppfödare som möjligt är det viktigt att ha ett attraktivt program
på konferensen. Sektionerna får därför i uppdrag att tillfråga uppfödarna inom sitt
upptagningsområde om önskemål. Thomas och Lena kontaktar sektionerna.
§ 137
Samverkansavtal retrieverklubbarna
Ett möte har hållits den 11/5 2007 med retrieverrasklubbarna (se bilaga 3). Thomas
deltog på detta. En gemensam diplomeringsutbildning (instruktörsutbildning) planeras.
FRK får 10 platser på denna. Klubbarna delar på kostnaderna för inbjudna föreläsare.
Styrelsen beslutar att delta i denna utbildning. Inbjudan går ut till sektionerna, i
Charmören och på hemsidan. Tomas skickar ut inbjudan och tar emot anmälningar.
Det blir en ny, gemensam träff 31/8.
§ 138
Minnesanteckningar retrieverjaktprovsdomarkonferens
Se bilaga 4. Tom deltog på konferensen.
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§ 139
Avstängd hund oacceptabelt beteende
Se bilaga 5. Styrelsen tar del av informationen och ärendet läggs till handlingarna.
§ 140
Motion till SSRK:s fullmäktige 2008
Se bilaga 6. FRK, LRK och GRK har formulerat en gemensam motion till SSRK:s
fullmäktige 2008, gällande mandatfördelningen på fullmäktige. Syftet är rasklubbarna
ska få fler mandat.
§ 141
ELMIA
Ingen rasrepresentant från FRK deltog på Elmia-mässan. Då Thomas ändå var på plats,
deltog han som representant i rasparaden.
§ 142
Medlemsantal
Medlemsantalet ökar stadigt. FRK har nu 3094 medlemmar. 418 av dessa är utan
sektionstillhöriget.
AVEL
§ 143
Protokoll avelskommitté
Då inga nya möten har hållits, finns inga protokoll.
§ 144
RAS
Styrelsen beslutar att godkänna RAS-dokumentet. Maritha gör några mindre
redaktionella ändringar.
§ 145
Rapport Nordiska avelsrådskonferensen
Maritha rapporterar från konferensen. Det var deltagare från Sverige, Norge, Danmark
och Finland. Man enades om att cancer är ett stort problem.
En gemensam avelshemsida för de nordiska länderna diskuterades under konferensen.
Den kommer att administreras av Norge.
Brenda Bonnett är en stor resurs som anställd forskare hos AGRIA. FRK fortsätter
samarbete/diskussion med henne. Ytterligare en träff med henne i Sverige är inplanerad.
En uppskattad demonstration av avkommebeskrivningen genomfördes under
konferensen.
§ 146
Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer
Se bilaga 7, SKK:s etiska riktlinjer. Styrelsen beslutar att dessa även ska fungera som
FRK:s riktlinjer.
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EXTERIÖR
§ 147
Rapport Club Show 2007 (budget)
Annika presenterar budget från Värmland. De har utgifter på 35750:- och inkomster på
40500:- (inklusive HS bidrag). Styrelsen beslutar att utbetala det fasta bidraget på
5000:-. Ovanstående paragraf är omedelbart justerad.
§ 148
Club Show /World Dog 2008
Annika har varit på möte med SKK i början av maj, hon rapporterar från detta. Endast
BIR och 2 cert kommer att resultatredovisas. Thomas undersöker med Agria om de
sponsrar dubbelt (dvs både för SKK och FRK). Platsen blir Almare-Stäket.
En budget är klar. Utgifterna är totalt 52500:- (inga domarresor eller rosetter
inräknade). Med 270 anmälda hundar blir inkomsterna 101250:- (med lägre
anmälningsavgift).
Ringsekreterare är ej klara. Helena och Annika arbetar vidare med detta. Fredag kväll blir
det sommarfest för domare och funktionärer.
§ 149
Club Show 2009
Lena rapporterar att platsen är klar, det blir utomhus i Vännäs (3 mil utanför Umeå).
Domare är ännu ej tillfrågade, namnförslag finns.
§ 150
Jan Johanssons minnesfond
Förslaget är att pengarna ska användas till en exteriördel under uppfödarkonferensen.
Helena pratar med Eva Johansson om detta.
§ 151
Vandringspriser
Vandringspriserna till Clubshowen är röriga, de behöver styras upp och gås igenom.
Annika, Helena och Mia arbetar med dessa. Elektronisk dokumentation av priserna
kommer att göras som skickas ut till aktuell sektion. Då inga VP:n ska delas ut 2008,
samlas dessa istället under 2008, Helena får i uppdrag att göra detta. Dokumentation av
alla priser kommer därefter att göras.
JAKT
§ 152
A-prov för FRK/Budget
En budget har inkommit. Med 12 deltagare ligger inkomsterna på 11500:-, utgifterna på
10000:-. Det är viktigt att provet få många deltagare (minst 12) för att gå runt,
annonsering ska göras även i andra länder.
§ 153
Budget FM 2007
Tom har ej fått denna, Thomas har dock fått den. Han skickar den vidare till styrelsen för
fastställande.
§ 154
FM 2008
Ärendet bordläggs till nästa möte.

Justerares sign

Protokoll styrelsemöte

sida 5 (6)

Flatklubbens huvudstyrelse
Styrelsemöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2007-06-03

§ 155
Enkät jaktprovsdomare
Ärendet bordläggs till nästa möte.
UTBILDNING
§ 156
Utbildning MH-testledare
Goldenklubben ska ordna en funktionärsutbildning, de har kontaktat FRK om ett ev.
samarbete. Tomas har efterfrågat mer information.
§ 157
Avkommebeskrivningsutbildning 2007
Ny utbildning ska inplaneras 2008.
INFORMATION
§ 158
Hemsidan
Susanne Jansson har fått i uppdrag att utforma vår nya hemsida. Ett avtal har skrivits
med henne. Helena fungerar som kontaktperson mot Susanne, och skickar vidare
Susannes frågor till styrelsen.
§ 159
Nästa möte
Nästa möte blir den 23/8 kl. 20.00, ett telefonmöte.
§ 160
Mötet avslutas.
Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.
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