Flatklubbens huvudstyrelse
Styrelsemöte

Plats:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2006-08-20

Järva Krog, Solna

§§ 93-132
Beslutande:
Thomas Persson, ordförande
Christel Aronsson (§§ 93-102)
Annika Egertz
Maritha Forss
Lena Lundmark
Tomas Persson
Tom Rölander (§§ 93-109, 119-122)
Adjungerade:
Inga närvarande
Anmält förhinder:
Annika Ralmé, 1:e suppleant
Monica Olofsson, 2:a suppleant

Underskrifter:
Protokollförare:
………………………………..
Lena Lundmark
Ordförande
………………………………...
Thomas Persson
Justerare:
………………………………..
Tom Rölander
_______________________________________________________________________
§ 93
Mötets öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 94
Val av justerare.
Huvudstyrelsen beslutar:
Att utse Tom Rölander att tillsammans med ordförande justera protokollet.
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§ 95
Dagordning.
Föreligger upprättat förslag till dagordning.
Huvudstyrelsen beslutar: att fastställa dagordningen.
§ 96
Genomgång av uppdragslista.
Thomas har ännu ej fått svar på frågan om finskt anlagsprov är meriterande för FRK:s
avelsråd/valpförmedling från SSRK:s jaktprovsdomarkommitté.
Nytt förslag på hur Jan Johanssons minnesfond kan användas. Då det finns en
efterfrågan på en uppfödarkonferens skulle ett inslag om exteriör kunna finansieras av
denna fond, med inbjudna gäster. Detta skulle då gå av stapeln 2007 eller ev. senare.
Annika får i uppdrag att höra med Eva Johansson om förslaget är OK, och sedan isåfall
arbeta vidare på förslaget tillsammans med Monica och Maritha.
Mottagare av jaktprovskritiker: Tom tar emot dessa så länge, han kontaktar Camilla
Damgaard om hon kan vara mottagare.
Funktionen som ny informationsansvarig är ännu inte tillsatt. Ärendet bordläggs till
nästa möte.
Monica har formulerat ett förslag på vad som får ingå i valpannonserna, se bilaga 1.
Styrelsen beslutar att godkänna förslaget, Monica får i uppdrag att göra ett förslag på
mall som kan läggas ut på hemsidan.
Förslag att använda Rikstelecom vid telefonkonferenser. Detta innebär inga kostnader
förutom varje enskilds samtalsavgift, som de då får någon form av ersättning för.
Avelsrådet provar detta vid nästa möte.
Birgitta Staflund har tackat ja till att fungera som jaktprovsredaktör för Charmören.
Hon kommer även att ta hjälp av andra.
§ 97
Inkomna anmälningsärenden.
Se bilaga 2.
§ 98
Utgående skrivelser för kännedom.
Se bilaga 3.
§ 99
Föregående protokoll 2006-05-29.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna
EKONOMI
§ 100
Ekonomisk rapport för perioden.
Se bilaga 4.
Utgifterna för Rasboken blir betydligt större än budgeterat. Övriga poster ligger inom
budgetens ramar. Detta innebär dock att styrelsen måste strama åt utgifterna maximalt,
och samtidigt hitta vägar för att öka inkomsterna. Ett förslag är att höja utgifterna för
julannonserna i Charmören. t.ex. med 50:- . Christel får i uppdrag att undersöka detta
med Låtta.
Likviditeten är nu ca 40000:- efter betalningen av Rasboken till tryckeriet.
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§ 101
Kostnad Rasboken.
Kostnaderna för Rasboken har blivit högre än budgeterat. Detta beror på flera orsaker.
• Momskostnaden har inte varit medräknad, den slutar på ca 25000:-.
• Pga förseningar blev en konsult från tryckeriet inkopplad, vars ersättning ligger på
ca 45-50000:-. Konsultens tjänster kan utnyttjas i framtiden, då han har gjort ett
nytt, användarvänligt medlemsregister som kan utnyttjas för Rasboken nästa
gång.
• Utgifter pga extra utskick av korrektioner till del III.
•
Inför nästa Rasbok måste en utförlig budget göras i förväg, där alla kostnader är
inkluderade. En person från styrelsen ska ingå i arbetsgruppen, helst kassören. Christel
gör en detaljerad utgiftsförteckning till nästa möte. Hon får också i uppdrag att formulera
enkla riktlinjer inför arbetet med nästa Rasbok.
Christel och Thomas besöker tryckeriet och informerar sig om det medlemsregister de
erbjuder FRK. Thomas kontaktar Ulla för att höra om hon är villig att sköta detta. Ett
alternativ är undersöka SKK:s variant av medlemsregister, Thomas undersöker detta.
Styrelsen beslutar att Rasboken ska kosta 400:-, om den ska skickas utomlands kostar
den 500:-.
§ 102
Budget 2007
Thomas gör ett förslag på rambudget för alla verksamheter, som resp. ansvarig får titta
på till nästa möte. Maritha har börjat skissa på en budget för avelsfrågor. Där ska
långtidsundersökningen ingå, även om den delvis kommer att bekostas av sponsorer. Det
finns önskemål om att arrangera en uppfödarkonferens, som då också ska ingå i
budgeten. En uppföljning av avkommebeskrivningen kommer ev. att ha utgifter,
planeringen för denna är inte klar. Provledarutbildning diskuterades, att klubben
eventuellt genomför en provledarutbildning alternativt samarbetar med SSRK:s
avdelningar i denna fråga, varför medel bör avsättas till denna utbildning.
Styrelsen lägger ett förslag till årsmötet på en höjning av medlemsavgiften 2007.
Ev. kan något/några av klubbens utlandskonton avslutas, då dessa kostar en hel del i
drift.
Klubbens inventarier diskuterades. En dator finns hos Gunilla Lefwerth som ska
återlämnas, ev. vill avelsrådet ha den. I framtiden ska bärbara datorer köpas in, istället
för stationära. Detta underlättar överlåtandet av styrelsefunktioner, då datorn enkelt kan
följa med den nya styrelsemedlemmen, med all tidigare dokumentation.
ALLMÄNT
§ 103
Möte med sektionerna
Mötet blev inställt pga för få anmälningar. Endast 2 sektioner hade anmält sig vid sista
anmälningsdagen. Ett nytt möte i samband med årsmötet diskuterades. Detta skulle då
hållas den 17/3 2007, och årsmötet den 18/3. Förslag på plats Vilsta Sporthotell i
Eskilstuna. Thomas och Lena undersöker om datumet fungerar och preliminärbokar
lokalen. Styrelsen beslutar att omkostnader (mat+uppehälle) bekostas för 1
person/sektion.
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§ 104
Uppdrag från årsmötet till styrelsen.
Uppföljning av motion om cert i jaktklass: Thomas undersöker om SSRK har
påbörjat arbetet med att utveckla en arbets/funktionsbeskrivning som komplement till
utställningschampionatet. Detta ska göras i samarbete med rasklubbarna, och FRK
kommer att arbeta aktivt för att få delta i detta arbete, för att kunna säkerställa att
denna koppling genomförs på ett så kvalitativt sätt som möjligt.
Motion om egna rasens företräde vid A-prov: Thomas formulerar denna och skickar
in till SSRK.
Arbetsgrupp för arrangerande av A-grupp: Gruppen ej tillsatt. Det är svårt att hitta
lämpliga marker att arrangera prov på. Tom hör sig för, och pratar även med Ingemar
Borelius.
§ 105
Inför årsmötet
Datum för nästa årsmöte föreslås till söndagen den 18/3 2007.
Förslag att införa ett uppfödardiplom som delas ut vid årsmötet. Detta ska då på något
sätt premiera framgångsrika uppfödare. Thomas undersöker vilka former andra
rasklubbar har.
Ev förslag på nya hedersmedlemmar: inga förslag fanns.
§ 106
Vandringspriser
Thomas och Mia Hellstrand har börjat inventera dessa.
§ 107
Förslag på mottagare av Hamiltonplaketten.
FRK skickar in ett förslag till SSRK. Thomas och Lena skriver ihop en motivation till
förslaget. Denna punkt förklarades omedelbart justerad.
§ 108
Statuter för VP Topflat till Flatmästerskapet
Statuterna är mycket kortfattade. Thomas och Mia får i uppdrag att formulera nya
statuter.
§ 109
Ny webmaster
Nuvarande webmaster avsäger sig sitt uppdrag pga ändrade arbetsförhållanden.
Efterlysning av en ersättare görs på hemsidan. Lena ber också sektionerna att lägga ut
förfrågningar på sina hemsidor. Thomas ordnar med en annons till Charmören. Alla i
styrelsen uppmanas att göra efterforskningar om det finns någon intresserad, gärna
någon som också är villig att göra en ny layout av sidan. Annika sköter akuta
uppdateringar så länge.
EXTERIÖR
§ 110
Club Show 2006 sen redovisning
SSRK har efterlyst resultatredovisningen från FRK. Den verkar felaktigt ha skickats direkt
till SKK. Annika jobbar vidare med att lösa det hela.
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§ 111
Club Show 2007
Alla domare är klara, Ann Kilminster, Bob Lane och Kjell Svensson (valpar i första hand).
§ 112
Club Show 2008
Alternativ 1 för Circuit 2008 är nu undertecknat. Det innebär att vi samarrangerar
utställningen med SKK, till en kostnad av 3500:-/ring. 4 ringar är beställda, antalet kan
ändras senare. Varje domare får döma max 80 hundar. Blir antalet hundar lägre än 40 i
en ring, halveras ringkostnaden. Rekommenderad anmälningsavgift är minimum 30 euro.
FRK bjuder in domarna och betalar resorna till utställningen. SKK står för övriga
domarkostnader till ett pris av 2000:-/domare. SKK tar också 50:-/hund för all övrig
administration runt anmälningarna. En representant för klubben ska närvara vid
utställningen och får ej ställa ut. Plats är ej klar, men det blir i Stockholmstrakten. Inga
VP:n kommer att delas ut 2008. Proplan och Agria blir sponsorer med ensamrätt på
försäkrings- rep. fodersidan. Domare ska vara klara senast 31/12, det finns förslag, men
fler behövs. Även ringsekreterare behöver bokas långt i förväg, det är redan påbörjat.
§ 113
Utökat rasregister Tord Lundborg och Gunnar Norlin
Två ansökningar om att utöka sitt rasregister som exteriördomare med bl.a. flatcoated
retriever har inkommit. En av ansökningarna innehåller inget närvarointyg från jaktprov.
Annika undersöker med SSRK om sådant intyg krävs. Om allt är OK beslutar styrelsen
att bifalla ansökan, Annika kontaktar SSRK/kansliet och meddelar detta.
AVEL
§ 114
RAS
FRK har tilldelats en handledare av SKK, det blir Lena Hägglund. Arbetet med RAS har
delats upp inom avelsrådet. Vissa delar av texten ska minskas ner, bl.a. en omfattande
jaktprovshistorik som utarbetats av Gunilla Lefwerth och Ingemar Borelius. Denna kan
förslagsvis publiceras på hemsidan istället. Målsättningen är att kunna publicera en ny
version av RAS i nr 4/06 av Charmören, där medlemmarnas synpunkter efterfrågas.
Därefter kommer avelsrådet att ha ett möte för att slutgiltigt sammanställa dokumentet,
dit även ordförande Thomas inbjuds att delta.
§ 115
Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer
SKK har utkommit med nya riktlinjer som har vidarebefordrats till avelsrådet.
§ 116
Nordisk avelsrådskonferens
Avelsrådet arbetar vidare med en avelskonferens 2007.
§ 117
Anmälan till SKK:s avelsrådskurs
Maritha vill gå SKK:s steg-1-avelsrådskurs. Styrelsen bifaller detta.
§ 118
Uppfödarkonferens
Medlemmarna efterfrågar en uppfödarkonferens. Ärendet bordläggs till nästa möte.
§ 119
Protokoll från avelskommittén
Protokollet skickas ut till styrelsen. Avelsrådet kommer att ha en stående ruta i
Charmören, där aktuell information ska finnas.
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Långtidsstudien fortsätter att förberedas. En enkät kommer att gå ut till ett antal
testpersoner.
JAKT
§ 120
Rapport från Flatmästerskapet 2006
Årets mästerskap i Småland var mycket lyckat. 318 anmälda ekipage, 270 startande. För
att minska på arbetet ansvarade arrangören ej för boendet. Provmarkerna var privata
marker i anslutning till ett jordbruk. Årets flatmästare blev NJCH Duckstream
Cragganmore, ägare Bjarne Holm, Norge.
Statuterna till VP:t för Bästa uppfödare behöver ses över, då de förutsätter en större
andel startande hundar från samma uppfödare. Detta bordlägges till nästa möte.
§ 121
Regler och riktlinjer för Flatmästerskapet gällande från 2007
Reglerna har ännu ej publicerats på hemsidan trots att Tomas har skickat in dessa flera
gånger. Thomas har formulerat ett mer omfattande dokument, där även allmänna
anvisningar från SSRK/SKK:s tävlingsverksamhet är inkluderat. Tom vill att reglerna ska
poängtera att mästerskapet ska vara så rättvist som möjligt, dvs med samma
förutsättningar för alla hundar i en klass, både i grundomgång och final. Det är viktigt att
även domarna är informerade och införstådda med detta. Tom vill även att det ska
fastslås att mästerskapet ska vara av typ C-prov. Detta förslag går ut på remiss till
sektionerna. Tom, Thomas och Tomas formulerar frågor till remissen
§ 122
Kommande Flatmästerskap 2007 samt 2008
Västra ska vara arrangör 2007. Arbetet är ännu ej påbörjat. Styrelsen i Västra anser sig
ej ha kompetensen att arrangera ett mästerskap. Personer utanför Västras styrelse har
blivit tillfrågade att hålla i arrangemanget, de kommer troligen att acceptera detta. Tom
kommer att bistå de med hjälp.
Östra är arrangörer 2008, de har redan påbörjat sin planering.
§ 123
Ansökningar från sektioner angående B-prov 2007
Bordläggs till nästa möte.
§ 124
Flatcamp 2007 eller 2008
Ett förslag diskuterades om FRK skall genomföra en Flatcamp, liknande den som LRK
m.fl. rasklubbar har genomfört. Det diskuterades också om vi skall söka samarbete med
LRK i denna fråga. Frågan bordlades till nästa möte
UTBILDNING
§ 125
Avkommebeskrivningen
Listan på testledare behöver uppdateras. Denna liksom all övrig info om
avkommebeskrivningen ska ut på hemsidan, det har fastnat hos webmastern.
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INFORMATION
§ 126
Informationsbroschyr
Ärendet bordlägges till nästa möte.
§ 127
Montermaterial
Östra sektionen har ett tält som ej är komplett. De får kassera detta.
§ 128
Material i flatbutiken
Ärendet bordlägges till nästa möte.
§ 129
Valpguide
Valpbroschyren börjar ta slut. Den är delvis inaktuell och behöver uppdateras. Ärendet
bordlägges till nästa möte.
ÖVRIGA FRÅGOR
§ 130
Utskick av Charmören till nya exteriördomare
En domare har frågat om han kan få Charmören. Styrelsen beviljar detta, Lena
kontaktar Patrik som ordnar det.
§ 131
Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir ett telefonmöte onsdagen den 18/10 kl. 20.00.
§ 132
Mötet avslutas.
Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.
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