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Kallelse till årsmöte
Kallelse till årsmötet i Charmören nr. 5/2006 samt nr. 1/2007, samt även på hemsidan.

Dagordning
1. Fastställande av röstlängden.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera
protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar (enl. § 7 mom 4)
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och
resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
eller förlust.
10. Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag
föregående klubbmöte givit till klubbstyrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.
12. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
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a) verksamhetsplan för kommande år
b) rambudget för kommande år
c) medlemsavgifter (enligt § 4)
d) villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer.
13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt eventuellt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt § 9).
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter (enligt § 10).

15. Val av valberedning (enligt § 11).
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.
17. Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller motion som anmälts till
klubbstyrelsen (enligt § 7 A mom 6).
18 Övriga frågor (enligt § 7A mom 7)
19. Mötets avslutande
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Styrelsen för Svenska spaniel & Retrieverklubbens rasklubb för
Flatcoated Retriever lämnas följande förvaltningsberättelse för år
2006.

Inledning
År 2006 var ett år där mycket arbete utförts av många på olika plan,
styrelsearbetet har präglats av mångsidiga diskussioner i ett
styrelserum med högt till tak.
Styrelsen representerar inom sig ett brett intresseområde, vilket bör
borga för att det skapas ett så gott beslutsunderlag som möjligt i olika
frågor.
Medlemskåren fortsätter att öka i antal och det ställer allt högre krav
på klubben och dess sektioner. Sektionerna är klubbens ryggrad i
klubbens verksamhet.
Antal registrerade valpar 1126 st. under 2006.
Ett stort tack till alla klubbfunktionärer på olika nivåer, ni som
arbetar för oss allihop i klubben, och i styrelsens olika kommittéer.
Alla medlemmar som stöttar och ställer hjälper till vid olika tillfällen,
tack

Vi behöver er alla och vi behöver en levande dialog med varandra.
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Ordinarie Klubbmöte hölls söndagen den 12 mars 2006 på Järva Krog
i Solna.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

Styrelsen för Flatcoated Retrieverklubben för år 2006
Thomas Persson
Lena Lundmark
Christel Aronsson
Annika Egertz
Maritha Forss
Tom Rölander
Tomas Persson
Annika Ralmé
Monica Olofsson

Ordförande (valdes av årsmötet)
Sekreterare/postmottagare, vice ordförande (1 år)
Kassör, innehar mandat
Exteriöransvarig (1 år)
Avelsansvarig (1 år)
Jaktansvarig nyval 2 år
Utbildningsansvarig omval 2 år
Suppleant
Suppleant

Firmatecknare; Att klubbens firma ska tecknas, förutom av styrelsen,
ordförande och en ledamot två i förening.
Disposition av klubbens medel.
Huvudstyrelsen beslutar:
Att klubbens medel ska disponeras av Thomas Persson och Christel
Aronsson, vilka var för sig ska disponera klubbens postgirokonto, samt
äga, likadels var för sig, rätt att utkvittera och uppbära
penningmedel och handlingar av vad slag det må vara.
Till revisorer valdes:
Gunnar Jansson
Marie Hansson
Till revisorssuppleanter valdes:
Anki Andersson
Kjell Ekström
Till Valberedning utsågs:
Ursula Thienemann, sammankallande 1år
Karin Rankloo, 2 år
Charlotte Wierth innehar mandat

Följande personer är adjungerade till styrelsen
Låtta Bergstrand Redaktör Charmören
Patrik Lindahl, Medlemsservice
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Markku Kanala, Webbmaster fram till 2006-08-14
Lennart Holmgren, Webbmaster från den 2006-09-03
Birgitta Smedbäck, ansvarig valpförmedling

Övriga personer knutna till styrelsen
Ursula Thienemann, ansvarig Flatbutiken
Marianne Johansson, mottagare av viltspårskritiker
Mia Brulin Hellstrand, Ansvarig för klubbens Vandringspriser
Birgitta Staflund Wiberg jakt reportage i Charmören

Valpförmedlare
Birgitta Smedbäck, sammankallande
Annika Ahlbaum
Tina Boltorp
Monika Pfeiffer
Lennart Wendel

Avelskommitté
Maritha Forss, Ordförande
Åsa Dunberg
Monika Broman
Marita Stigelius

Arbetsgruppen för Rasbok 2005
Gunilla Lefwerth
Mia Brulin Hellstrand
Patrik Lindahl
Nils Dahlström
Per Wickman

Arbetsgruppen för A-prov
Tom Rölander
Gunilla Lefwerth
Ingemar Borelius
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Flatcoated Retrieverklubbens fullmäktige ledamöter
Gunilla Lefwerth
Monica Olofsson
Tomas Persson

SSRKs funktionärsträff
SSRKs sedvanliga funktionärsträff i april, deltog Monica Olofsson,
Tom Rölander för Flatcoated Retrieverklubbens räkning.

Mottagare av viltspårs kritiker
Marianne Johansson har under 2006 mottagit viltspårskritiker för
publicering i Charmören

Möten
Under verksamhetsåret 2006 har styrelsen haft 5 protokollförda
möten, inklusive det konstituerande mötet, innehållande 164
paragrafnummer
Avelkommittén har haft ett antal möten under året.
Ett möte med Agria har genomförts, inför ett eventuellt
samarbetsavtal.

SKK/World dogshow 2008
Annika Egertz har deltagit i ett antal möten inför World dogshow
2008 i Stockholm.

Ekonomi
Beträffande Flatcoated Retrieverklubbens ekonomi hänvisas till
resultat och Balansräkning som redovisas separat vid årsmötet 2007

Sektioner
Flatcoated Retrieverklubben har för närvarande 9 st. sektioner
utspridda över landet, dessa sektioner bedriver lokal verksamhet för
Flatcoated Retrieverklubbens medlemmar. Huvudstyrelsen kallade
samtliga sektioners till i möte för att planera och dra upp riktlinjer
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för verksamheten. Tyvärr fick detta möte ställas in på grund få
anmälda sektioner.

Remisser
Flatcoated Retrieverklubben har under året besvarat två (2) remisser
från SSRK/Hs

UPPDRAG FRÅN SSRK-FULLMÄKTIGE 2006, § 41
§ 41
Fråga till huvudstyrelsen om stöd för att utveckla rasklubbarnas arbete med officiella prov.
Ingemar Borelius föreslår att huvudstyrelsen ges i uppdrag att initiera en utredning i
samverkan med retriever- och spanielklubbarna syftande till att utveckla formerna för en lätt
tillgänglig funktionell- och mental beskrivning.
Syftet med denna beskrivning ska vara;
Att funktionella och mentala krav ska få ett starkare genomslag i det breda avelsarbetet.
Utredningen bör utvärdera möjligheten att nyttja beskrivningen som meritering i det
exteriörinriktade avelsarbetet och som meriteringsgrund i rasklubbens avelsinriktade
verksamhet.
Fullmäktige beslutar
Att överlämna ärendet till huvudstyrelsen för beredning.
•

Svarat på remiss angående utvärdering egenskapsprotokollet.

•

Styrelsen har lämnat förslag på kandidater till Hamilton
plaketten till SSRK.

Motioner
Flatcoated Retrieverklubben har under året skickat 1 motion till
SSRKs fullmäktige, angående förtur för den egna rasen vid A-prov
arrangerat av rasklubb.

Hemsidan
Under året har klubben bytt webbmaster och arbetet har koncentrats
på att göra hemsidan mer tillgänglig för besökarna. Detta arbete är
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inte slutfört utan kommer att fortsättas under 2007. Webbmastern
fick också uppdraget att bygga om och modernisera hemsidan.
Vi har haft 74157 unika besökare, detta gäller från maj – december,
statistik saknas från årets första månader. I genomsitt har varje
besökare gjort 2,6 besök på klubbens hemsida. Besöken från Sverige är
63704 st. följt av besök från Finland, de mer exotiska besöken kommer
från Mexico, Jamaica, Oman, Iran, Chile, Hongkong.

Styrelsen
Under året har en arbetsbeskrivning tagits fram för respektive
funktion i styrelsen och som har fastställts

Stadgar
Vid Flatklubbens årsmöte 2006 antogs nya stadgar som fastställdes av
SSRK/Hs 2006-05-13 att gälla från 2006-07-01. Dessa är anpassade
efter SSRKs typ stadgar för rasklubb.

Stadgar för sektioner
Under 2006 har arbetet påbörjats att utforma stadgar för våra
sektioner, dessa stadgar kommer att presenteras på årsmötet 2007.

Valpguide
Under året har Lotta Luciani samt Låtta Bergstrand fått uppdraget
att revidera valpguiden. Den nya valpguiden blev klar till SKK
utställning Stora Stockholm.

Medlemmar
Flat coated Retrieverklubben har 3041 (2972) medlemmar per den 31
december 2006. En ökning med 69 medlemmar sedan förra året.
Ordinarie medlemmar 2 800
Familjemedlemmar
241
Varav Utland
167

Charmören
Har utkommit med 4 nr under året om sammanlagt 400 sidor
ansvarig redaktör har varit Låtta Bergstrand.
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Information
Under året har styrelsen inte haft någon renodlad
informationsansvarig utan styrelsen har tillsammans ansvarat för
informationsspridning i klubben. Man har påbörjat arbetet med att
forma en informationspolicy för klubben, beräknas vara klart våren
2007. Ett av klubbens sätt att nå ut till blivande Flat ägare är via en
stående annons i SKK: s tidning Hundsport. Klubben har inköpt en
Rull-Up att användas vid mässor.

Stig Olssons Minne
Följande personer erhöll tavlor från Stig Olssons Minne i samband
med årsmötet.
• SJCH Lopplådans Skojjiga skafferitroll Ägare Bitte Lind
• SJCH SUCH Black Micas Extra Vaganza Ägare Tina Boltorp
• SJCH Duckstream Black Velvet Ägare Kenth Lindh
• SJCH Searover One Flake Ägare Gunilla Lefwerth
• SJCH Comics Peache Collection Ägare Bengt Andersson

Remisser till sektioner
Remiss har skickats till sektioner angående vissa förändringar i regler
för Flatmästerskapet.

Mässor
Klubben har deltagit med monter på Stora Stockholm i december,
detta har skett i samarbete med Flatcoated Retrieverklubben/östra,
vilka bemannade montern med personal.

Valphänvisning
Under året har inte mindre än 63 valpkullar funnits till förmedling.
Omplacerade vuxna hundar har under samma tid varit ca 15 st.
Samordnare för valphänvisningen har varit Birgitta Smedbäck.
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Exteriör
Årets Club Show genomfördes av Flatcoated Retieverklubben/Skåne
sektionen den 25 maj 2006
Domare
Ms Yvonne Jaussi, hanar + BIS
Ms Saskia Rathenau, tikar

BÄSTA HANHUNDSKLASS
1 BIR Int NordUCh
Toffedreams Micmac Pow-Pow
2 CERT Inspirations Once In A
Lifetime
3 LP I II SU(U)Ch Miss Mallorys
Pure Passion
4 EUW-05 NORDJV-03 SU(u)Ch
Starworkers Double Trouble
R SU(u)Ch Comics Fiction Charm

BÄSTA
TIKKLASS
1 BIM SU(u)Ch NUCH Miss Mallorys
Love at First Sight
2 FinJV-04 SU(u)Ch Bregils Sweet
Caring Kanga
3 CERT Almanza Wish Come True
4 SUCh Flaps Vilja Visa
R Comics Kiss Me Kate
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Förslag till nya exteriördomare på Flat
Styrelsen har på SSRKs begäran besvarat förfrågningar gällande
domare som önskat utöka sitt rasregister med Flat coated Retriever.
Styrelsen har på SSRK: s begäran yttrat sig över 1 person som ansökt
om preparand utbildning till exteriördomare

Anvisningar för Club Show
Styrelsen har påbörjat en revidering av anvisningarna för Club Show,
som skall vara avslutat under 2007.

Programvara för utställningar
Via SKK finns en licens för ett program för utställningar som
sektioner kan använda i samband med Club Show samt även för
anmälningsmottagning inför Flatmästerskapet.

Jaktprovsverksamhet
Årets Flatmästerskap genomfördes i Småland den 12 – 13 augusti med
318 hundar anmälda varav 270 st. startande. Ett jätte stort tack till
projektgruppen från FRK/Småland som genomförde detta fantastiska
mästerskap.

Resultatlista Flatmästerskapet 2006
Vandringspriser och Hederspriser.

Veteranklass
1: a plats

Umesektionens VP Bästa Veteran
310. SUCH FLAPS VILJA VISA
2: a plats

Kennel Duckstream´s VP Hund med bästa samarbetsvilja i VKL.

309. SVCH S-NJCH SLCH SBCH BLACK ATTRACTION FIRST OF ALL
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3: a plats

Kennel Flaps HP Till bästa sök i Veteranklass
312. DUCKSTREAM EBENHOLZ
4: e plats
315. HINNARED´S RAVELLI

Kennel Trollkarlens VP Till bästa placerade Östgötahund i VKL (därefter i ordning;
EKL, ÖKL, UKL, NKL)
173. TRIOAKS FAVOUR

Unghundsklass
1: a plats

VP The Youngsters Cup Vinnande hund i ukl.
VP Quills VP ”Will to Pleace” Hund med bästa samarbetsviljan i ukl.
Kennel Zebulons HP
Till bästa Unghund
53. CONOVER’S XTREMLY XELLENT
2: plats
72. HINNARED’S NOLTE
3: plats
58. COATFLOATS CORONA
4: e plats
94. SEMTEGENS PERSEFONE
5: e plats
74. STRAIGHT FLUSH QUINTUPLE STAR

VP Inkwells VP ”Pluntan” Bästa fält i ukl
7. ACTION MIDNIGHT SPECIAL

Nybörjarklass
1: a plats

Flatklubbens VP Bästa hund i NKL.
Kennel Duckfinders HP Till bästa Nybörjarhund
165. QUIET RUNNERS JAMBO

2: a plats
160. SVCH DOGLEGS TOM BOMBADILL
3: a plats
151. TJH LOPPLÅDANS MÅNGSIDIGE MÅNE

Flatcoated Retrieverklubbens förvaltningsberättelse 2006

Sida 14 (40)

4: e plats
134. DUCKSTREAM KRISTINA WAYBORNE
5: e plats
138. GLÄDJEYRAN’S SOUFFLÉ CHOCOLAT

Smålandssektionens VP Bästa fält i NKL.
Topflat VP Äldsta hund som går till pris i NKL.

159. DUCKSTREAM MERLOT

Öppenklass
1: a plats

Hovhills VP Vinnande hund i ÖKL.
Waterproof the crow know how Bästa fält i ÖKL.

215. ANNSUGER
2: a plats

FRK Skånesektionens VP Näst bästa hund i ÖKL.
191. GILLIAM´S GOLD BLACK AMMUNITION
3:a plats
188. SORT GULD NEVERSTOP
4:e plats
250. COMICS RUSTLER COLLECTION
5:e plats
Ingen hund placerad

Elitklass
1: a plats

Flatklubbens VP Till flatmästaren.
Kennel Zebulons HP Till Flatmästaren.
Finska flatklubbens VP ”Don Flatkerho”

Till icke svenskägd eller icke i Sverige boende hund som har högsta pris i högsta
klass.
276. NJCH DUCKSTREAM CRAGGANMORE
2: a plats

Höglund´s VP ”Jägarstopet” Näst bästa EKL.
282. HINNARED´S ÄLTON JOHN

3: a plats
270. DKJCH DKBRCH NJCH RELTUB BLACK VELVET
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4: e plats
294. COATFLOATS FLY WITH EIRA
5:e plats
289. SVCH SJCH NJCH COMICS PEACHE COLLECTION

Sherlock´s horn Bästa fält i EKL.

299. FLATTERHAFT TIC-TAC

Övriga

VP Cinnamon the walking stick Bästa förare oavsett klass

215. ANNSUGER

Flatklubbens VP

Hinnareds

Till bästa uppfödare

HP Afterdog six pack

230. GLÄDJEYRANS SOUFFLÈ PANACHÈ

HP Afterdog roligt!
1 Holly Hunter

Tankar om Flatmästerskapet 2006 dagen efter…
Någonstans sken nog solen trots allt regn……
318 anmälda 270 kom till start.
1000 kg foder som priser.
Hur många stolar och bord fick kasseras efter supen i Borgen?
Hade någon torra fötter när de lämnade Ålatorp?
Varför blev det så mycket lättöl över efter supen?
Hur många dummisar finns kvar i Ålatorp?

Tack
- deltagande Flattar och dess mattar och hussar som trotsade regnet och behöll det
goda humöret.
- domare som löste sin uppgift på ett proffsigt sätt trots att några blev inkastade
först på fredagen.
- sponsorer både stora som små som bidrog med annonser, priser, materiel och
vågade låna ut grejer till oss.
- markägare som lät oss låna markerna.
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- hemvärnet som fixade lunchen.
- funktionärer som stretade på i regnet i rutorna, bland siffror i sekretariatet, i café
och kök mm.

Vad skall jag nu göra när jag inte har något FM att jobba med…
Någon puffar på mig ”Vera” min flattik…
På med stövlar, pipa och lite dummisar här skall tränas…………

Hans Olofsson Kommissarie

Under året har också arbetet påbörjats för att genomföra ett (1) Aprov under 2007.

Utbildningsverksamhet
Jaktliga Avkommebeskrivningen
Under året har Avkommebeskrivarna lagts ut på hemsidan. Ett antal
personer är under elevtjänstgöring, Dock behöver antalet
avkommebeskrivare markant ökas under kommande år, detta för att
kunna tillgodose en förmodad ökning av antalet kullar som beskrivs
och/eller täcka den avgång som sker av gamla avkommebeskrivare.

Avelsverksamheten
Se separat: Förvaltningsberättelse.

RAS
Revidering och omarbetning av RAS dokumentet pågår och beräknas
vara klart under våren 2007.

RAS boken 2005
I mitten av 2006 kom äntligen rasboken ut efter ett antal olika turer
och bekymmer. Ett stort tack till gruppen som har arbetat med
Rasboken.
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Klubbens Vandringspriser
Ett stort antal vandringspris finns i klubben, dessa är knutna till
Flatmästerskapet, Club Show samt övriga som delas ut på årsmötet,
En viss översyn och genomgång av dessa priser har påbörjats, då
några av priserna är i dåligt skick samt har ålderdomliga statuter.

Flatbutiken
Ansvarig under året har varit Ursula Thinemann och arbetet har
påbörjats att för nya samt förändra Flatbutiken till en webbshop,
detta kommer att slutföras under år 2007.

Samarbetspartner
Under året har ett samarbetsavtal tecknats mellan Flat coated
Retrieverklubben och försäkringsbolaget Agria. Avtalet är 3 årigt.
Där medlemmar erhåller 10% rabatt för försäkringen hos Agria.

Arkiv
Under året har kontakt tagit med Svenskt Riksarkiv som har åtagit
sig att förvara klubbens handlingar.

Flatcoated Retrieverklubbens huvudstyrelses rapport över
erhållna uppdrag från årsmötet 2006.
Nedan lämnas en redovisning över de uppdrag huvudstyrelsen fick vid årsmötet 2006. Varje
punkt föregås av ett utdrag i fet stil ur årsmötesprotokollet.

§ 12 Regler och riktlinjer för Flatmästerskapet har utarbetats under året (bilaga 7).
Dessa har också varit ute på remiss till alla sektioner. Styrelsen har fastställt att
dessa ska gälla från och med år 2007. Tomas Persson redogjorde för dessa.
Nyheter gäller dels möjligheten att begränsa deltagarantalet i nkl och ökl. Dels
Protokoll 2006 Sida 4(8)
att minska viltanvändningen, dock ska alla placerade hundar ha apporterat vilt.
Årsmötet vill ha ett förtydligande av reglerna för begränsningen av deltagandet.
Mötet beslutade att reglerna och riktlinjerna för Flatmästerskapet,
med tillägg av förtydliganden om deltagarbegränsningen, ska gälla från och med 2007.
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Huvudstyrelsen rapport:

Begränsningsregler för FM
Sektionerna har möjlighet att begränsa ökl och nkl ner till tjugo deltagare men inte
mindre. Hur många som tillåts starta i respektive klass ska meddelas senast i annonsen i
Charmören nr 1. Ukl, ekl och veteranklasserna ska vara obegränsade.
Hundarnas klasstillhörighet är:
Ukl är till för hund under tjugofyra månader. Kan ha tagit pris i samtliga klasser. Endast
åldern begränsar tillhörigheten.
Nkl för hund som är äldre än tjugofyra månader. Har ej startat i ökl.
Ökl för hund som har meriter i lägre klass som kvalificerar för denna klass. Ej startat i ekl.
Ekl för hund som tagit meriter i ökl som kvalificerar för start i denna klass.
Vkl för hund äldre än nio år.
Begränsning sker genom att titta på hundens meriter under perioden från senaste FM fram till
anmälningstidens utgång.

Meriterna rangordnas enligt följande:
1. Etta tagen under perioden från senaste FM
2: Etta tagen tidigare
3. Tvåa tagen under perioden från senaste FM
4. Tvåa tagen tidigare
5. Är antalet hundarna med meriter under punkt 1 alltför många tillgrips lottning. Når antalet
hundar under punkt 1 inte upp till lottningsgränsen så kommer hundar under punkt 2 att kunna
delta. Är antalet hundar under punkt 2 för många tillgrips lottning, men endast av denna grupp
o.s.v.
Hund får endast starta i en klass.
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§ 14 Verksamhetsplan för kommande år
Ett förslag att få införa privata annonser i Charmören framfördes på mötet.
Styrelsen fick i uppdrag av mötet att undersöka detta vidare.
Det fanns också synpunkter på hemsidan. Den ansågs vara svårnavigerad, och
styrelsen fick i uppdrag att se över den tillsammans med webbmastern.

Huvudstyrelsen rapport:
Flatcoated Retrieverklubben har under året bytt webbmaster och i hans uppdrag ligger att
förnya och förändra hemsidan.
§ 49 20060326
Förfrågan om privat annonsering i Charmören. Styrelsen beslutar att inte tillåta
privat annonsering av hundar, av typen "vinnarannonser". Detta för att inte riskera att
drabbas av reklamskatt, men också för att inte tidningen ska bli för tjock att producera.

§ 19 Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till årsmötet eller
motion som anmälts till klubbstyrelsen
Avkommebeskrivningen i form av ett spindeldiagram.

Huvudstyrelsen rapport:
Tomas Persson presenterade styrelsens förslag till presentation av resultat från
avkommebeskrivningen, i form av spindeldiagram med möjlighet att söka
resultat efter enskilda hundar. Förslaget var mycket uppskattat av mötet.

§ 19 Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till årsmötet eller
motion som anmälts till klubbstyrelsen
Styrelsen får i uppdrag att tillsätta arbetsgrupp som planerar för och om möjligt genomför ett
officiellt A-prov 2007. Samt lämna in en motion till SSRK: s fullmäktige att ge den egna
rasen företräde vid A-prov arrangerande av Rasklubb.

Huvudstyrelsens rapport:
Flatcoated Retrieverklubben/Huvudstyrelse har skickat in motion till SSRKs s fullmäktige
2007. Samt en arbetsgrupp under ledning av jaktansvarig Tom Rölander har tillsatts och har
påbörjat sitt arbete inför ett A-prov 2007
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§ 22 Övriga frågor (motion om cert i jaktklass)
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att undersöka hur ärendet har hanterats hos SKK. Det var
också årsmötets uppfattning att via SSRK driva ärendet till SKK: s fullmäktige

Huvudstyrelsens rapport:
Flatcoated Retrieverklubben har skriftligen varit i kontakt med SKK och har fått svar på
denna fråga att samtliga handlingar har varit tillgängliga vid beslutet. Se protokoll SKK § 14
CS 1/2006
När det gäller årsmötets uppfattning att via SSRK driva ärendet till SKK: s fullmäktige, kan
styrelsen konstatera att följande gäller:
Att den gamla motionen som behandlades av SKK/CS är förbrukad. Varför det måste
inkomma en ny motion till Flatcoated Retrieverklubbens årsmöte, för behandling, som i ett
senare läge skickas till SSRK: s fullmäktige för beslut och sedermera skall ärendet
överlämnas till SSK: s fullmäktige för beslut, detta under förutsättning att motionen bifalles
under hela proceduren framtill SKK: s fullmäktige 2009

Utdrag ur SKK/CS protokoll 1-2006 § 14

SKK/CS beslutade att med hänvisning till KF-besluten från 1999 och 2001 samt till SSRKs
"vägval" med att införa så kallade paranteschampionat att kvarstå vid beslutet som fattats vid
styrelsemöte 17 november, 2005 § 175.
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Medlemsavgifter

Styrelsen för Flatcoated Retrieverklubben lämnar följande förslag till
Flatcoated Retrieverklubbens Årsmöte.

Att medlemsavgiften skall höjas den 1 juli 2007 till följande nivåer
•
•
•
•

Ordinarie medlem
Familjemedlem
Via Uppfödare
Utländsk medlem

200 kr
50 kr
100 kr
300 kr

Motivering: Under ett antal år medlemsavgiften legat på samma
nivå, och för att möta kravet från medlemmarna på tillgänglighet,
utbildning, övriga krav, är läget sådant att vi måste öka
medlemsintäkten. Förra ändringen gjordes 1998.
Därmed lämnar styrelsen över ärendet till Årsmötet för beslut.
Protokoll § 102/2006

Flatcoated Retrieverklubbens Huvudstyrelse
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Rese och traktamentsbestämmelser

Enligt punkt 12 d på årsmötets dagordning
Huvudstyrelsen föreslår årsmötet följande rese- och traktamentsbestämmelser för styrelseledamöter,
revisorer, samt övriga funktionärer:
- Vid resa med egen bil lämnas ersättning med belopp per mil enligt skattemyndighetens
lägsta taxa, f n 18 kr/mil (januari 2006).
-

Vid resa med tåg ersätts kostnader för andra klass samt vid behov sovvagnsbiljett.

-

För avlägset boende, må kostnadsjämförelser göras mellan bil/tåg och flyg.

Traktamenten skall inte förekomma.

Flat coated Retrieverklubbens
huvudstyrelse
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Förslag till stadgar för Flatcoated Retriever klubbens sektioner

Stadgar för lokal sektion inom Flatcoated Retrieverklubben
Antagna av Flatcoated Retrieverklubbens ordinarie årsmöte 20xx-xx-xx och fastställda
av Flatcoated Retrieverklubbens huvudstyrelse, att gälla fr. o m 20xx-xx-xx.

Inledning
Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK)
och för Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) samt för Flatcoated
Retrieverklubben (FRK).

§ 1 MÅL
Flatcoated Retrieverklubbens sektioner, som är ideella föreningar, har till ändamål att
inom ramen för Flatcoated Retrieverklubbens stadgar, bestämmelser, anvisningar och
direktiv, tillvarata specifika intressen för rasen Flatcoated Retrievern.
§ 2 VERKSAMHET
De lokala sektionerna förverkligar sina syften genom att bl.a.:
1. informera och sprida kunskap om Flatcoated Retrieverklubben – dess
mål, organisation och arbetsformer
2. informera om rasen och dess användningsområden
3. anordna utbildning för medlemmar i dressyr och praktiskt bruk av
hundar tillhörande klubbens ras, samt annan lämplig utbildning
4. vara Flatcoated Retrieverklubben huvudstyrelse behjälplig vid
anordnande av centralt fastställda arrangemang
5. avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av Flatcoated
Retrieverklubben huvudstyrelse eller när annan anledning föreligger
6. följa den kynologiska verksamheten rörande klubbens ras
7. deltaga i samråd inom Flatcoated Retrieverklubben
§ 3 MEDLEMSKAP
Medlem i den lokala sektionen är varje medlem i Flatcoated Retrieverklubben som är
bosatt inom sektionens geografiska verksamhetsområde.
Medlemskap i Flatcoated Retrieverklubben berättigar till deltagande i av sektionen
anordnade aktiviteter.
En sektion äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift.
§ 4 VERKSAMHETSÅR
Den lokala sektionens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 5 ORGANISATION
För bedrivande av lokal verksamhet inom Flatcoated Retrieverklubben kan sektioner
bildas efter förslag från Flatcoated Retrieverklubben huvudstyrelse eller från medlemmar
inom ett lokalt område, efter godkännande av Flatcoated Retrieverklubben huvudstyrelse
och i enlighet med dessa stadgar.
Flatcoated Retrieverklubben huvudstyrelse har yttersta ansvaret för sina sektioner och
ska därmed också ha möjlighet till insyn i sektionens verksamhet och ekonomi.
Sektionens geografiska område ska fastställas av Flatcoated Retrieverklubben
huvudstyrelse.
Sektionens angelägenheter handhas av sektionsmöte och en av sektionsmötet vald
styrelse (nedan kallad sektionsstyrelsen).
§ 6 SEKTIONSMÖTE
Mom. 1 Inledning
Ordinarie sektionsmöte skall hållas årligen före februari månads utgång.
Extra sektionsmöte skall hållas på kallelse av sektionsstyrelsen, eller när sektionens
revisorer så begär eller när minst en fjärdedel av sektionsmedlemmarna skriftligen begär
detta för uppgivet ändamål.
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Om extra sektionsmöte begärts skall detta hållas inom 60 dagar.
Kallelse till sektionsmöte skall utfärdas av den lokala sektionens styrelse och delges
medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation
eller på annat likvärdigt sätt.
Mom. 2 Dagordning
Ordinarie sektionsmöte öppnas av sektionsstyrelsens ordförande eller, vid förfall för
denne, av den som sektionsstyrelsen utsett. Ordinarie sektionsmöte avslutas av
sektionsstyrelsens ordförande eller vid förfall för denna av sektionsmötets ordförande.
Vid ordinarie sektionsmöte skall följande ärenden förekomma
1.

Fastställande av röstlängden.

2.

Val av ordförande för mötet.

3.

Sektionsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4.

Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.

5.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

6.

Fastställande av dagordningen.

7.

Föredragning av sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med
balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.

8.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.

9.

Sektionsstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag
föregående sektionsmöte givit till sektionsstyrelsen.

10.

Beslut om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen.

11.

Presentation av och beslut om sektionsstyrelsens förslag till:
a) verksamhetsplan för kommande år
b) rambudget för kommande år
c) villkor för reseersättning till sektionens funktionärer.

12.

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och ev. suppleanter i
sektionsstyrelsen samt eventuellt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.

13.

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.

14.
15.

Val av valberedning om tre personer varav en ordförande.
Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 – 14.

16.

Ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till sektionsmötet eller motion som
anmälts till sektionsstyrelsen (enligt § 6 mom. 5).

17.

Övriga frågor.

18.

Mötets avslutande

Mom. 3 Röstning
Vid sektionsmöte äger varje medlem i Flatcoated Retrieverklubben bosatt inom
sektionen, rätt att föra talan och utöva rösträtt från det år denne fyller 16 år.
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Fullmaktsröstning medges inte. Röstlängd vid sektionsmöte fastställs med ledning av för
dagen gällande medlemsförteckning.
Röstning sker öppet. Val skall dock förrättas genom sluten omröstning om någon så
begär.
Som mötets beslut gäller den mening, som erhållit flest antal röster. Vid lika röstetal
avgörs ärendet genom lottning. Eventuell reservation till sektionsmötets beslut i ett
ärende skall anmälas till protokollet vid beslutstillfället. Sker reservation i skriftlig form
skall den inlämnas till mötets ordförande innan sektionsmötet avslutas.
Myom 4 Närvaro och yttranderätträtt
Flatcoated Retrieverklubbens styrelseledamöter samt revisorer har närvarorätt samt yttranderätt
vid sektionsmöte. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

Mom. 5 Motioner och förslag
Motion, som medlem önskar få behandlad vid ordinarie sektionsmöte, skall skriftligen
avlämnas till sektionsstyrelsen senast den 31 december. Sektionsstyrelsen skall med
eget yttrande överlämna motionen till sektionsmötet.
Väcks vid ordinarie sektionsmöte förslag i ett ärende som inte inkommit i den ordning
som stadgas i första stycket, kan, om sektionsmötet så beslutar, ärendet tas upp till
behandling men ej till beslut.
Vid extra sektionsmöte får till avgörande endast upptas ärenden, som angetts i kallelsen.
Mom. 6 Valbarhet
Valbar till förtroendeuppdrag inom lokal sektion är endast medlem i Flatcoated
Retrieverklubben som är bosatt inom sektionens geografiska upptagningsområde.
§ 7 STYRELSEN
Mom. 1 Styrelsens organisation
Sektionsstyrelsen består av lägst fem ledamöter inklusive ordförande. Sektionsstyrelsen
utser inom sig vice ordförande och kassör samt inom eller utom sig sekreterare.
Sektionsstyrelsen har dessutom rätt att till sig adjungera en eller flera personer.
Sekreterare som utsetts utom styrelsen samt annan adjungerad person har förslags- och
yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut.
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid sektionsmötet visar, eller, om röstetal
saknas, enligt beslut av sektionsmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i
sektionsstyrelsen kan endast den väljas som är medlem i sektionen.
Sektionsstyrelsen kan inom sig utse arbetsutskott och inom eller utom sig arbetsgrupper
för att handlägga av sektionsstyrelsen angivna arbetsuppgifter.
Sektionsstyrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för
denne av vice ordföranden. Sektionsstyrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per
kalenderår. Vid sammanträde ska protokoll föras.
Suppleanter kallas, i likhet med ordinarie ledamöter, till sektionsstyrelsens möten och
äger där yttranderätt. Suppleant har rösträtt endast då denne ersätter ordinarie ledamot.
Sektionsstyrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av de
ordinarie ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som sektionsstyrelsens beslut
gäller den mening som de flesta ledamöter förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den
mening som biträds av tjänstgörande ordförande.
Sektionsstyrelsen utser inom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt
att teckna sektionens firma.
Mom. 2 Styrelsens åligganden
1. att sköta sektionens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar samt
Flatcoated Retrieverklubbens stadgar
2. att anordna hundägarutbildning på lokal nivå.
3. att tillvarata intresset för och skapa förutsättningar för lokal
funktionärsutbildning
4. att vara Flatcoated Retrieverklubben behjälplig vid anordnande av
centralt fastställda arrangemang
5. att föra noggranna räkenskaper över sektionens intäkter och kostnader
samt förvalta dess tillgångar
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6. att ansvara för sektionens arkiv och korrespondens
7. att verkställa av sektionsmötet fattade beslut
8. att följa de anvisningar som lämnas av Flatcoated Retrieverklubben
huvudstyrelse.
9. att avge yttrande över av Flatcoated Retrieverklubben huvudstyrelse till
sektionen hänskjutna ärenden
10. att senast fyra veckor före ordinarie sektionsmöte lämna
sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning
till sektionens revisorer
11. att avge verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning vid
ordinarie sektionsmöte
12. att bereda ärenden som ska behandlas av sektionsmötet
13. att upprätta verksamhetsplan samt budget för kommande
verksamhetsperiod
14. att tillställa Flatcoated Retrieverklubben huvudstyrelse
verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt
verksamhetsplan och budget senast tre veckor efter ordinarie
sektionsmöte samt lämna uppgift till Flatcoated Retrieverklubben
huvudstyrelse om sektionsstyrelsens sammansättning och om viktigare
funktioner utanför sektionsstyrelsen.
§ 8 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Den lokala sektionens räkenskaper skall årligen per 31 december sammanföras i ett
bokslut som tillsammans med verksamhetsberättelse och protokoll överlämnas för
granskning till sektionens revisorer senast 4 veckor före ordinarie sektionsmöte.
Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före ordinarie
sektionsmöte.
§ 9 DISCIPLINÄRENDEN
För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKK: s stadgar.
§ 10 PROTOKOLL
Protokoll ska föras vid sektionsmöte samt vid sektionsstyrelsens sammanträden.
Protokollen ska återge de ärenden som behandlas och de beslut som fattas och ska vara
justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare.
Protokoll ska göras tillgängliga för medlemmar tex. genom att medlem kan rekvirera
dessa mot ersättande av uppkomna kostnader.
Protokollen ska löpande tillställas sektionens ordinarie revisorer, sammankallande i
sektionens valberedning samt Flatcoated Retrieverklubben huvudstyrelse.
Protokollsoriginal ska arkiveras på betryggande sätt.
§ 11 FORCE MAJEURE Om sektionen på grund av omständighet som den inte kunnat
råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller
försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra
evenemang inom sin verksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala
erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
Sektionen har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke
genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
Sektionens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till Flatcoated
Retrieverklubben huvudstyrelse. På motsvarande sätt har sektionen rätt att begära
betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.
Sektionen svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon
åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald eller
funktionär inom sektionen som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador
eller direkta eller indirekta kostnader.
§ 12 STADGAR OCH STADGEÄNDRING
Mom. 1. Typstadgar för sektion
Förslag om ändring av dessa typstadgar skall av Flatcoated Retrieverklubben
huvudstyrelse tillsändas SSRKs huvudstyrelse som tar beslut härom.
Mom. 2. Av Flatcoated Retrieverklubben fastställda stadgar för sektion
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Förslag om ändring av sektionsstadgar skall senast den sista november inges till
Flatcoated Retrieverklubben huvudstyrelse som däröver till ordinarie klubbmöte avger
yttrande.
För stadgeändring erfordras att beslut därom fattas på ordinarie klubbmöte samt att
beslutet biträdes med minst två tredjedels majoritet
§ 13 UPPLÖSNING AV SEKTION
Flatcoated Retrieverklubben huvudstyrelse fattar beslut om att sektion ska upplösas.
Innan beslut fattas ska samråd och eventuell överenskommelse göras med berörd
sektion. Upplöses sektion ska tillgångar och arkiv överlämnas till Flatcoated
Retrieverklubben.

Motioner till Årsmötet
Inga motioner har inkommit till styrelsen.
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Underskrifter

Stockholm den

januari 2007

…………………………….
Thomas Persson. Ordförande

…………………………….
Lena Lundmark, Sekreterare

………………………….
Christel Aronsson, Kassör

………………………………..
Annika Egertz, Exteriöransvarig

……………………………
Tom Rölander, Jaktansvarig

…………………………………….
Tomas Persson, Utbildningsansvarig

……………………………..
Maritha Forss, Avelsansvarig

………………………….
Annika Ralmé, Suppleant

……………………………
Monica Olofsson, Suppleant

Flatcoated Retrieverklubbens förvaltningsberättelse 2006

Sida 29 (40)

Stadgar för Flatcoated Retrieverklubben
Antagna vid Flatcoated Retrieverklubbens ordinarie årsmöte 2006-03-12
Fastställda av SSRK/huvudstyrelse 2006-05-13, att gälla från om med 2006-07-01
Inledning
Flatcoated Retrieverklubben (nedan kallad FRK) ingår som medlemsorganisation i
specialklubben Svenska Spaniel och Retrieverklubben (nedan kallad SSRK).
Flatcoated Retrieverklubben ska arbeta för SKK: s och medlemsorganisationernas
gemensamma syften med den i rasklubben ingående rasen.
Utöver dessa stadgar gäller också SSRK: s stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för
SKK och av SSRK och SKK utfärdade föreskrifter.
I den mån stadgar för Flatcoated Retrieverklubben strider mot SSRK: s och SKK: s
stadgar ska Flatcoated Retrieverklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse
råder.
§ 1 MÅL
FRK, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för dessa stadgar och SSRK: s
stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom.
Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört
fullgoda rasrena hundar
att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr
och praktiskt bruk av denna
att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård
att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och
hundägandet
att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och
hundägandet
§ 2 VERKSAMHET
För att förverkliga sitt mål ska rasklubben
1. informera och sprida kunskap om rasklubben – dess mål, organisation och
arbetsformer
2. informera om rasen och dess användningsområden
3. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK upprättade
riktlinjer
4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet och verka för
att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper
5. anordna utbildning för medlemmarna i frågor som rör klubbens ras och rörande
avelsarbetet inom rasen
6. samverka i frågor av gemensamt intresse med berörda avdelningar och övriga
rasklubbar.
7. anordna verksamheter i enlighet med SSRK: s direktiv
8. avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SSRK eller när annan
anledning föreligger
9. stödja och medverka i SSRK: s och SKK: s forskningsarbete
10. delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.
§ 3 MEDLEMSKAP
Enskild person kan bli medlem i rasklubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om
medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK.
Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.
Klubbmötet kan, efter förslag från FRK: s styrelse kalla den som på ett förtjänstfullt sätt
främjat klubbens syften till hedersmedlem.
Medlemskap upphör om medlem begär utträde, underlåter att betala föreskriven
medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med
SKK: s stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan
från SKK: s Disciplinnämnd.
Medlem ska följa FRK: s stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem ska
också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så
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att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt
kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar
hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKK: s bestämmelser i
dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.
Medlemskap i FRK berättigar till deltagande i av FRK: s anordnade verksamheter samt
erhållande av FRK: s publikationer.
§ 4 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie klubbmöte. Om flera personer i samma
hushåll är medlemmar i rasklubben behöver endast en av dessa betala full
medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av klubbmötet fastställd
familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte FRK: s publikationer.
Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter
som fullbetalande medlem.
§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD
FRK: s verksamhets– och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i
dessa stadgar, för de personer som väljs enligt stadgarna, tiden från det klubbmöte, vid
vilket valet skett, till och med nästkommande klubbmöte eller till och med det klubbmöte
som mandatperioden avser.
§ 6 ORGANISATION
FRK: s angelägenheter handhas av klubbmöte och en av klubbmötet vald klubbstyrelse.
För bedrivande av lokal verksamhet kan sektioner bildas efter förslag från medlemmar
inom ett lokalt område, efter godkännande av klubbstyrelsen och i enlighet med de
riktlinjer som utfärdas av SSRK: s huvudstyrelse att gälla för sektioner inom rasklubb.
Klubbstyrelsen beslutar om sektionens/aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer.
§ 7 KLUBBMÖTE
Mom 1 Inledning.
Ordinarie klubbmöte ska hållas årligen senast den 31 mars.
Extra klubbmöte ska hållas på kallelse av klubbstyrelsen, eller när FRK: s revisorer så
begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för
uppgivet ändamål.
Om extra klubbmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.
Kallelse till ordinarie eller extra klubbmöte ska utfärdas av klubbstyrelsen och delges
medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i rasklubbens publikation
eller på annat likvärdigt sätt.
Tid och plats för klubbmötet bestäms av klubbstyrelsen.
Mom 2 Dagordning.
Ordinarie klubbmöte öppnas av klubbstyrelsens ordförande eller vid förfall av denne av
den som styrelsen utsett.
Klubbmöte avslutas av klubbstyrelsens ordförande eller vid förfall av denne av klubbmötets ordförande.
Vid ordinarie klubbmöte ska följande ärenden förekomma.
1. Fastställande av röstlängden.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar (enl. § 7
mom 4)
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balansoch resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas
berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller förlust.
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10. Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag
föregående klubbmöte givit till klubbstyrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.
12. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
a) verksamhetsplan för kommande år
b) rambudget för kommande år
c) medlemsavgifter (enligt § 4)
d) villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer.
13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt
eventuellt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt § 9).
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter (enligt § 10).
15. Val av valberedning (enligt § 11).
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.
17. Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller motion som anmälts
till klubbstyrelsen (enligt § 7 A mom 6).
18 Övriga frågor (enligt § 7A mom 7)
19. Mötets avslutande
Mom 3 Röstning.
Vid klubbmötet äger varje klubbmedlem rätt att föra talan och utöva rösträtt från det år
denne fyller 16 år. Röstlängd vid klubbmötet fastställs med ledning av för dagen gällande
medlemsförteckning
Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker öppet. Röstning vid val ska dock ske med
slutna sedlar om någon begär detta.
Som klubbmötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal (enkel
majoritet).
utom i fråga om stadgeändring eller upplösning av klubben enligt § 15 och § 16.
Vid lika röstetal avgörs ärendet genom lottning.
Eventuell reservation till klubbmötets beslut i ett ärende ska anmälas till mötes
ordföranden vid beslutstillfället. Reservationen ska dessutom lämnas i skriftlig form till
mötesordföranden innan klubbmötet förklaras avslutat.
Mom 4 Närvarorätt mm
Representant för SSRK: s huvudstyrelse, ledamot av SKK: s Centralstyrelse, SKK: s
verkställande direktör eller annan av SKK: s Centralstyrelse utsedd person har rätt att
närvara och att yttra sig vid klubbmöte. De har också rätt att i protokollet få antecknat
en mot beslut avvikande mening. Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för
denne samma rätt som för annan medlem.
Mom 5 Valbarhet
Endast medlemmar i rasklubben är valbara till förtroendeuppdrag.
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller
suppleant i styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen
anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till SSRK: s
fullmäktige.
Mom 6 Motioner och ärenden.
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie klubbmöte ska skriftligen
avlämnas till klubbstyrelsen senast den sista november året innan klubbmötet.
Klubbstyrelsen ska med eget yttrande och förslag till beslut överlämna motionen till
klubbmötet. Klubbstyrelsen kan också på eget initiativ lägga förslag i olika ärenden.
Vid extra klubbmöte får till avgörande endast upptas ärende som angetts i kallelsen.
Mom 7 Övriga frågor
Väcks vid ordinarie klubbmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning
som stadgas i mom 6, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men
inte till beslut.
§ 8 KLUBBSTYRELSE
Förvaltningen av rasklubbens angelägenheter handhas av en av klubbmötet vald
klubbstyrelse.
Mom 1 Klubbstyrelsens organisation
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Klubbstyrelsen består av ordförande, sex övriga ordinarie ledamöter samt, om
klubbmötet så beslutar, av två suppleanter.
Ordinarie klubbmöte väljer ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt
suppleanter för ett år. Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid klubbmötet visar,
eller, om röstetal saknas, enligt beslut av klubbmötet. Till ordinarie ledamot och
suppleant i klubbstyrelsen kan endast väljas den som är medlem i rasklubben.
Klubbstyrelsen utser inom sig vice ordförande och kassör samt inom eller utom sig
sekreterare. Klubbstyrelsen har dessutom rätt att till sig adjungera en eller flera
personer. Sekreterare som utsetts utom styrelsen samt annan adjungerad person har
förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut.
Klubbstyrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer
eller arbetsgrupper för att handlägga av klubbstyrelsen angivna arbetsuppgifter.
Klubbstyrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne
av vice ordföranden. Klubbstyrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.
Vid sammanträde ska protokoll föras.
Klubbstyrelsen är besluts för då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av
ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som klubbstyrelsens beslut gäller den
mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening
som biträds av tjänstgörande ordförande.
Klubbstyrelsen utser inom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att
teckna rasklubbens firma.
Mom 2 Klubbstyrelsens åligganden
Klubbstyrelsen ska:
1. sköta rasklubbens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar,
SSRK: s stadgar samt SKK: s stadgar
2. ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK upprättade riktlinjer
3. föra noggranna räkenskaper över rasklubbens intäkter och kostnader samt förvalta
dess tillgångar
4. ansvara för rasklubbens arkiv och korrespondens
5. verkställa av klubbmötet fattade beslut
6. följa de anvisningar som lämnas av SSRK
7. avge yttrande över av huvudstyrelsen till rasklubben hänskjutna ärenden
8. senast sex veckor före ordinarie klubbmöte lämna klubbstyrelsens
verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning till revisorerna
9. avge verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning samt
redogörelse över arbetet med avelsfrågor vid ordinarie klubbmöte
10. bereda ärenden som ska behandlas av klubbmötet
11. upprätta verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsperiod
12. senast en månad efter ordinarie klubbmöte lämna uppgift till SSRK om
klubbstyrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför klubbstyrelsen
13. vid behov lägga motioner till SSRK: s fullmäktigemöte
14. utse delegater till SSRK: s fullmäktigemöte
§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Rasklubbens räkenskaper ska årligen per den 31 december sammanställas i ett bokslut.
Räkenskaperna och klubbstyrelsens förvaltning ska årligen granskas av revisorer som
klubbmötet mötet utser. Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år.
Rasklubbens räkenskaper ska tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till
revisorerna senast sex veckor före ordinarie klubbmöte Revisorernas berättelse ska vara
klubbstyrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie klubbmöte.
När särskild anledning föreligger har revisorerna rätt att begära att få närvara vid
sammanträde i klubbstyrelsen.
§ 10 VALBEREDNING
Av klubbmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid
ordinarie klubbmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en är
sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga två
år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje klubbmöte.
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Efter beslut från klubbstyrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid
styrelsesammanträde.
§ 11 PROTOKOLL
Protokoll ska föras vid klubbmöte samt vid klubbstyrelsens sammanträden. Protokollen
ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade
av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare.
Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar t.ex. genom publicering på hemsida eller
genom att medlem kan rekvirera dessa mot ersättande av uppkomna kostnader.
Protokollen ska tillställas klubbstyrelsen, rasklubbens ordinarie revisorer, SSRK/Hs samt
sammankallande i valberedningen.
Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.
§ 12 DISCIPLINÄRENDEN
För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKK: s stadgar.
§ 13 FORCE MAJEURE
Om rasklubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom
arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser
från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin
klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda
avgifter som avser sådant evenemang.
Rasklubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke
genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
Rasklubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande
sätt har rasklubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av
den som inte redan erlagt avgiften.
Rasklubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon
åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman
eller funktionär inom rasklubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för
skador eller direkta eller indirekta kostnader.
§ 14 STADGEÄNDRING
Mom 1 förslag till ändring av FRK: s stadgar
Förslag till ändring av FRK: s stadgar ska senast den sista november inges till
klubbstyrelsen som lämnar ärendet till klubbmötet med eget yttrande och förslag till
beslut. Beslut om ändring fattas av klubbmötet. För stadgeändring krävs antingen att
förslaget biträds med två tredjedels majoritet vid ett ordinarie klubbmöte eller med enkel
majoritet vid två på varandra följande klubbmöten, varav minst ett ska vara ordinarie.
Stadgeändring ska fastställas av SSRKs Huvudstyrelse.
Mom 2 förslag till ändring av SSRK: s typstadgar för rasklubb
Förslag till ändring av SSRK: s typstadgar för rasklubb ska senast den sista maj året
innan SSRK: s fullmäktigemöte lämnas av klubbstyrelsen till huvudstyrelsen som lämnar
ärendet till SSRK: s fullmäktigemöte med eget yttrande och förslag till beslut. Beslut om
ändring fattas av SSRK: s fullmäktigemöte.
För stadgeändring krävs antingen att förslaget biträds av två tredjedelar av delegaterna
vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller med enkel majoritet vid två på varandra följande
fullmäktigemöten, varav minst ett ska vara ordinarie.
§ 15 VILANDEFÖRKLARING ELLER UPPLÖSNING AV RASKLUBBEN
Huvudstyrelsen fattar beslut om att rasklubb ska vilandeförklaras eller upplösas efter
begäran från klubbmöte.
För att en sådan begäran ska vara giltig ska beslut om detta fattas av två på varandra
följande klubbmöten med minst en månads mellanrum, varav minst ett ordinarie, och på
det senare klubbmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.
Upplöses eller vilandeförklaras rasklubben som medlemsorganisation i SSRK ska
rasklubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SSRK att användas på sätt som sista
klubbmötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer (§ 1
och § 2).
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Budget och verksamhetsplan 2007
INLEDNING
I föreliggande verksamhetsplan har huvudstyrelsen kopplat ihop budget och planerad
verksamhet för att göra sambandet så tydligt och genomlyst som möjligt.
Budgetförslaget är baserat på att årsmötet beslutar i enlighet med det förslag om
medlemsavgifter som huvudstyrelsen lägger till årsmötet.
För att trygga Flatcoated Retrieverklubben: s ekonomiska fortlevnad måste en budget i balans
läggas. Klubben kan inte ta ytterligare ett förlustår utan att allvarligt äventyra nivån på det
egna kapitalet och det ansvar årsmötet har gentemot klubbens medlemmar.
Flatcoated Retrieverklubbens verksamhet expanderar i en takt som ställer årsmötet inför valet
att antingen skapa förutsättningar för större inkomster för att kunna driva verksamheten eller
att välja vilka verksamheter som bör prioriteras över andra. Expansionen kommer också att
ställa krav på att Flatcoated Retrieverklubbens administration professionaliseras i än högre
utsträckning.
Flatcoated Retrieverklubben är i takt med sin tid och det kommande året ser återigen ut att
kunna bli ett spännande och framgångsrikt år för ett Flatcoated Retrieverklubben i kynologisk
och organisatorisk utveckling.
Samt diskutera om klubben skall gå över till ett fullmäktige system.
Tillvarata vår ras intressen i SKK-organisationen
Ökad öppenhet mellan styrelse och medlemmar
Ökat informationsflöde bl a genom Charmören och Internet
Ett medlemsanpassat aktivitetsutbud på regional nivå
Alla frågor som innebär större framtida förändringar skall föras till årsmötet för beslut av
medlemmarna
Uppmuntra ett samarbete med övriga retrieverklubbar i bl a utbildnings- och aktivitetsfrågor

Flatcoated Retrieverklubbens förvaltningsberättelse 2006

Sida 35 (40)

BUDGET 2007
SAMMANSTÄLLNING INTÄKTER OCH KOSTNADER
Kostnadsbudgeten är specificerad i verksamhetsplanen.

Intäkter
Medlemsavgifter
Flatbutiken
Räntor
Valpförmedlingen

2 007
490. 000
10. 000
20. 000

Annonser Charmören
Övrigt
Summa

538. 000

Kostnader
Administration
Utbildning
Exteriör
Information
Jakt
Avelsfrågor
Möten/Konferenser
Medlemsavgifter till sektioner
Avgift till SSRK
Flatbutiken
Avskrivningar på inventarier

2 007
45. 000
7. 000
7. 000
274. 000
23. 000
22. 000
98. 000
30. 000
10. 000
10. 000
16. 000

Summa

538. 000

18. 000

Flatcoated Retrieverklubbens förvaltningsberättelse 2006

Sida 36 (40)

ADMINISTRATION

Kostnads
budget

Porto

10. 000

Telekommunikation

13. 000

Medlemsadministration

6. 000

Kopiering
Försäkring

1. 000

Avgifter postgirokonton

15. 000

Summa administration

45.000
Kostnads
budget

MÖTEN OCH KONFERENSER
Huvudstyrelsen
Planerar att hålla fem ordinarie möten inklusive det konstituerande. Vid
behov hålls extra telefonmöten. Inklusive resor och lokalkostnader, samt
kostnader för telefonmöten

35. 000

8. 000
Årsmötet

SSRK: s fullmäktige
Hålls numera årligen under två dagar.

15. 000

SSRK: s funktionärsträff

9. 000

SSRK konferenser
Under året planerar huvudstyrelsen att närvara vid de konferenser som SSRK:
s huvudstyrelse kommer att kalla till, bl.a. kurser för sekreterare, kassör

3. 000

Ordförandemöte/Sektionsmöte
Ett möte planeras att genomföras med samtliga sektioner, samt eventuellt ett
möte med sektionernas ordförande.
Organisationsutredning
Påbörja en genomlysning inför ett Fullmäktige system
Medlemskontakt
Vid behov kan huvudstyrelseledamöter närvara vid möten och verksamhet i
sektioner.

25. 000

2. 000

1. 000
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Summa möten och konferenser
ANDEL AV MEDLEMSAVGIFTER TILL SEKTIONER

98. 000
Kostnads
budget

Summa medlemsavgifter till sektioner

30. 000

AVGIFT TILL SSRK

Kostnadsbudget

Summa avgift

10 000

AVEL

Kostnads
Budget

Avelskonferens
Nordiskt avelskonferens för avelsråden i de Nordiska länderna

15 000

Uppfödarkonferens
Under 2007 kommer en uppfödarkonferens planeras för att genomföras under
2008

2 000

Avelskommittén
Planerar att ha 4 – 5 möten under året.
Under 2007 kommer avelskommittén att verka för ett nära samarbete med
uppfödarna. Avelskommittén ska under året prioritera insatser i syfte att, ha
sammanställt RAS dokument för Flatcoated Retrieverklubben, samt att RAS
är in skickat till SKK, via SSRK.
Avelskommittén kommer att följa aktuell forskning angående Flatcoated
retriever samt att verka för en helhetssyn på avelsfrågorna. Aktuella områden
som särskilt kommer att uppmärksammas är avelsindex och utvecklingen av
gentester.

5 000

Avelskommittén har även för avsikt att vidareutveckla samarbetet med övriga
funktionärer kring verktyg avsedda att underlätta avelsarbete/avelsplanering
på individ- och populationsnivå. Ett sådant exempel är uppföljning av resultat
gällande MH, utbildning av funktionärer och information till uppfödare och
medlemmar.

Summa avel

22. 000
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JAKTPROV

Kostnads
budget

A-prov
5 000
Inför jaktprovsäsongen 2007 så kommer FRK arrangera ett (1) A-prov under
året enligt beslut av SSRKs Fullmäktige. FRK skall stötta den sektion som
arrangerar A-provet. Ett arrangemang som skall genomföras av FRK/Hs samt
en eller flera sektioner i samarbete.
B-prov
3.000
Satsning på provledarutbildning skall göras, dels för att skapa en bra utbildad
provledarorganisation för att säkerställa en hög kvalitet på proven men också
för att säkerställa funktionärer och antalet särskilda jaktprov för Retriever i
samtliga sektioner. Detta måste ske i samarbete mellan sektioner samt SSRK:
s avdelningar
C-prov
3.000
En satsning på utbildning bör göras för att säkerställa en samsyn på denna
provform. Utbildning av domare för denna provform måste i gångsättas, i
samarbete med övriga rasklubbar och/eller SSRK: s avdelningar
Flat Mästerskapet
Jaktkommitté

10 000
2 000

Summa jakt

23. 000

EXTERIÖR

Kostnads
budget

FRK skall genomföra 1 officiell utställning. (Club Show) i Värmland i
tillsammans med FRK/Värmland

5 000

Planering inför World Dog 2008

2 000

En uppdaterad version av Råd och Anvisningar- ROA- för utställning
kommer att göras. Eventuellt planeras också att göra den tillgänglig på
hemsidan
FRK vill verka för att bibehålla, öka, bredda synen på den exteriöra
verksamheter inom klubben. Detta kommer att ske bla via Chamören och via
hemsidan.
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Exteriörkommittén
Handhar av huvudstyrelsen delegerade uppdrag som till exempel att
handlägga ansökningar från exteriördomare som vill utöka sitt rasregister med
någon av SSRKs raser samt svara på remisser från SKK.

Summa exteriör

7. 000

UTBILDNING

Kostnads
budget

Jaktlig avkommebeskrivning för Retriever
Påbörja arbetet med genomgång av Anvisningar och beskrivningsgrunder
för Jaktlig avkommebeskrivning för Retriever samt revidera listan på
godkända avkommebeskrivare.

4 000

Funktionsprov
Att deltaga vid SSRKs arbete med översyn av funktionsprov för retriever

3. 000

.
Föreningsteknik
Göra en översyn av behov av utbildning i föreningsteknik i sektionerna

Summa utbildning
INFORMATION
Charmören
Klubbtidningen utges med fyra nummer under året med oförändrat sidantal
mot föregående år. Den är klubbens sammanbindande informationskanal och
utvecklas framåt i takt med att FRK: s grafiska profil och
verksamhetsinnehåll utvecklas.

7. 000
Kostnads
budget

240. 000

Hemsidan/rasdata IT
20. 000
Informationsbroschyr
En reviderad version av en enklare informationsbroschyr ska nytryckas.
Informationsverksamhet
En funktion som informationsansvarig ska inrättas i huvudstyrelsen för att
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samordna informationsverksamheten inom FRK.
Annons Hundsport

14. 000

Summa information

274. 000

Flatbutiken, Planeras en översyn komplettering av material i Flatbutiken

10. 000

Summa Flatbutiken
10. 000

AVSKRIVNINGAR

16.000

Huvudstyrelsen disponerar ett mindre antal datorer, skrivare samt en kopiator.
Dessa skrivs av på fem år. D v s 20 % av inköpspriset blir kostnad per år
under en period av fem år.

Summa avskrivningar

16.000

