Flatklubbens huvudstyrelse
Styrelsemöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2007-08-23

Telefonmöte
§§ 171-197
Beslutande:
Thomas Persson, ordförande
Helena Gustafsson
Lena Lundmark
Tomas Persson
Ingrid Andrén
Tom Rölander
Maritha Forss
Suppleant:
Monika Olofsson, 2:a suppleant, §§ 171-192
Adjungerade:
Låtta Bergstrand, valberedning, redaktör Charmören
Frånvarande, ej anmält förhinder:
Annika Egertz, 1:a suppleant
Underskrifter:
Protokollförare:
………………………………..
Lena Lundmark
Ordförande
………………………………...
Thomas Persson
Justerare:
………………………………..
Helena Gustafsson
_______________________________________________________________________
§ 171
Mötets öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 172
Val av justerare.
Huvudstyrelsen beslutar:
Att utse Helena Gustafsson att tillsammans med ordförande justera protokollet.
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§ 173
Dagordning.
Föreligger upprättat förslag till dagordning.
Huvudstyrelsen beslutar: att fastställa dagordningen, med tillägg av 2 punkter, § 194
Agria och § 195 Flatbutiken.
§ 174
Genomgång av uppdragslista.
Se bilaga 1.
Ett VP till Clubshowen fattas, endast pärmen finns kvar. Helena har gjort
efterforskningar, men inte hittat priset. Priset är skänkt av Skånesektionen. Styrelsen
beslutar att priset ska ersättas med ett nytt. Detta ska vara klart till Clubshow 2009, då
inga VP:n delas ut 2008. Helena kontaktar Skånesektionen om detta.
Hanhundslista på hemsidan. Maritha har varit i kontakt med Jörgen om detta, hon tar
åter kontakt.
Ringsekreterare till Clubshow 2008. 2 vakanser återstår att fylla. Flera personer är
tillfrågade, det bör inte bli något problem.
Programvara för presentation av avkommebeskrivningsresultat är nästan klar.
Den kommer att publiceras på hemsidan inom det snaraste.
§ 175
Inkomna anmälningsärenden.
Se bilaga 2.
§ 176
Utgående skrivelser för kännedom.
Se bilaga 2. Dessutom har Ingrid och Tomas anmälts till SSRK:s informationsmöte om en
ny funktionsbeskrivning 8/9. Helena och Thomas har anmälts till möte med SSRK om
cert i jaktklass 8/9. Annika Egertz har anmälts till SSRK:s möte 29/8 inför SKK:s
domarkonferens.
§ 177
Föregående protokoll 2007-06-03 och 2007-07-03.
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.

EKONOMI
§ 178
Ekonomisk rapport för perioden.
Se bilaga 3. Ett par poster är inte tillräckligt budgeterade resp ej budgeterade alls.
Dessa undersöks av Thomas och Ingrid.
§ 179
Valpköpare utomlands
Vilken rabatt ska en uppfödare bosatt utomlands få om han/hon anmäler valpköpare
(bosatta utomlands) som medlemmar? Beslut om detta ska tas av ett årsmöte. Thomas
och Ingrid förbereder ett förslag.
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ALLMÄNT
§ 180
Valberedningens arbete
Låtta deltar som representant för valberedningen, de som tänker avgå ur styrelsen ska
meddela detta till valberedningen. Valberedningens arbete har ännu inte påbörjats. Låtta
lägger ut en blänkare i Charmören med en uppmaning till alla medlemmar att hjälpa
valberedningen i dess arbete.
§ 181
Vandringspris till FM, Trollkarlens VP
Vandringspriset har utdelats sedan 2003, men statuterna är ej godkända av HS.
Statuterna behöver justeras, Thomas kontaktar Gilla Freyschuss som ändrar statuterna.
Ärendet bordläggs till nästa möte.
§ 182
Ny sektion
HS har kontaktats av flatägare i mitt-Sverige (Härnösand, Sundsvall, Östersund) som vill
starta en ny sektion. Maritha får i uppdrag att fungera som kontaktperson. Styrelsen
beslutar att de får en summa på 2500:- för att starta en sektion, ytterligare 2500:efter att ett styrelsemöte har genomförts.
§ 183
Vandringspriser A-prov
Flera vandringspriser till A-provet kommer att skänkas. Ett pris skänks från HS. Priser
skänks även från kennel Feedback, Sherlocks, Action och Ingemar Borelius. Statuter för
dessa priser bekräftas via mail senare.
§ 184
Uppfödarkonferens
Se bilaga 4. Ingrid och Lena rapporterar. Tre platser finns på förslag. Styrelsen beslutar
att konferensen hålls vid Kilsbergen, Örebro. Planeringstalet ligger på 50 deltagare.
Information om konferensen läggs ut på hemsidan. Thomas kontaktar Agria om ev.
deltagande. Pengar söks från SKK:s avelskommitté. Ordförande betonar att materialet
som presenterats styrelsen är väl underbyggt.
AVEL
§ 185
Protokoll avelskommitté
Ett avstämningsmöte om RAS har hållits. RAS ska skickas in med det snaraste.
§ 186
Övrigt avel
Det har inträffat fall där inavelsgraden på förmedlade kullar har varit hög. Styrelsen
beslutar att den inte får ligga över 6,25, avelskommittén skickar ut information till
valpförmedlingen som kan användas för att upplysa uppfödare om detta.
EXTERIÖR
§ 187
Club Show /World Dog 2008
Helena har haft kontakt med Annika, allt verkar vara under kontroll. Annonsering bör ske
utomlands, i Norden, England, Tyskland m. fl. länder. Helena får i uppdrag att jobba på
detta! Annonseringen kan ske både i klubbtidningar och på websidor.
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§ 188
Club Show 2009
Domarna är klara, de blir 3 st. brittiska domare: Victoria Stibbe-Willes, Louise Jones och
Val Jones.
JAKT
§ 189
Jaktprov 2008
Tom har varit i kontakt med sektionerna om intresse för att arrangera prov 2008. Flera
sektioner är intresserade av att arrangera särskilda prov, men ingen visar intresse för att
arrangera ett ordinarie B-prov. Tom kommer dock att arbeta för att något B-prov ordnas.
§ 190
Skrivelse från FRK/Västra
FRK/Västra har inkommit med en skrivelse, se bilaga 5, där man ifrågasätter datumet för
Flatmästerskapet. Thomas besvarar skrivelsen, som läggs till handlingarna.
§ 191
FM 2007 rapport
Tom rapporterar från provet. Det var ett bra arrangemang, med rättvisa prov. Ett
önskemål om att reglerna på provrutorna görs tydliga för alla deltagare framfördes. En
diskussion fördes om finaler ska genomföras i alla klasser, liksom om finalerna ska
utföras med öppna eller stängda böcker? Inga beslut togs dock.
§ 192
FM 2008
Arrangeras av Östra sektionen, är under kontroll.
Monica avviker från mötet.
§ 193
Lottningsregler A-prov
Utförliga regler är formulerade, se bilaga 6. Dessa läggs till handlingarna.
INFORMATION
§ 194
Agria
Tomas rapporterar att det var svårt att kommunicera med Agria i samband med
Clubshow. Thomas undersöker saken vidare.
§ 195
Flatbutiken
Ulla har tagit in en offert på diverse artiklar. Viktigt att butiken fungerar, styrelsen
beslutar att material köps in till ett maxbelopp av 15000:-. Låtta undersöker med Ulla
vilken information som ska stå i Charmören.
§ 196
Nästa möte
Nästa möte blir den 6/10, på Syninge kursgård i samband med FRK:s A-prov.
§ 197
Mötet avslutas.
Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.
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