Flatklubbens huvudstyrelse
Styrelsemöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 20060529

Telefonmöte
§§ 6692
Beslutande:
Thomas Persson, ordförande
Christel Aronsson
Annika Egertz
Maritha Forss
Lena Lundmark
Tomas Persson
Tom Rölander
Suppleant:
Monica Olofsson, 2:a suppleant
Adjungerade:
Inga närvarande
Anmält förhinder:
Ingen har anmält förhinder
Ej närvarande:
Annika Ralmé, 1:e suppleant

Underskrifter:
Protokollförare:
………………………………..
Lena Lundmark
Ordförande
………………………………...
Thomas Persson
Justerare:
………………………………..
Tomas Persson
_______________________________________________________________________
§ 66
M ötets öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
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§ 67
Val av justerare.
Huvudstyrelsen beslutar:
Att utse Tomas P ersson att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§ 68
Dagordning.
Föreligger upprättat förslag till dagordning.
Huvudstyrelsen beslutar: att fastställa dagordningen.
§ 69
Genomgång av uppdragslista.
Maritha Forss har bildat ett nytt avelsråd, som består av alla tidigare ledamöter, dvs
Marita Stigelius, Åsa Dunberg och Monica Broman. Monica fortsätter att vara
postmottagare av MHprotokoll. De kommer att ha ett möte den 10/6.
Marita Stigelius har varit på SKK:s kurs i avelsplanering, steg 2. Hon var mycket nöjd
med denna.
Maritha Forss har svarat SSRK angående klubbens användning av
egenskapsprotokollen till retrieverproven.
Lena har nu köpt hem en kopiator för klubbens räkning.
Frågan om finskt anlagsprov är meriterande för FRK:s avelsråd/valpförmedling
vidarebefordras till SSRK:s jaktprovsdomarkommitté. Thomas kontaktar denna för att få
mer information om provets svårighetsgrad.
Genomgång och uppdatering av riktlinjerna för Clubshow är ej klart.
Förslag på hur Jan Johanssons minnesfond kan användas. Monica föreslog att
juniorhandling införs på FRK:s Clubshow, och att klubben investerar i särskilda priser till
detta via minnesfonden. Monica och Annika får i uppdrag att arbeta vidare med förslaget.
Tom och Tomas arbetar vidare med att göra en del justeringar i de nya riktlinjerna för
Flatmästerskapet.
Tom har kontaktat sektionerna med information om vilthantering under SSRK:s
förbudstid.
M ottagare av kritiker: Thomas har kontaktat Marianne Johansson, som kvarstår som
mottagare av viltspårskritiker. Tom ska kontakta Camilla Damgaard angående
jaktprovskritiker.
Christel har utbetalat 10000: till Småland inför kommande Flatmästerskap.
Tomas kontaktar Ulla Thienemann för att göra upp om hur ansvaret för
avkommebeskrivningarna ska fördelas mellan dessa. Protokollen ska skickas till Ulla.
FRK:s nya stadgar gällande från 1/7 är inskickade till SSRK.
SKK:s förfrågan angående valphänvisning och avelsråd har besvarats av Maritha.
Som ny informationsansvarig är Lotta Luciano tillfrågad. Monica väntar på besked.
Vilka meriter får ingå i valpannonser? Vad menas t.ex. med övriga meriter? Monica
arbetar vidare med ett förslag.
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§ 70
I nkomna anmälningsärenden.
Se bilaga 1.
SKK har (via SSRK) kommit med en förfrågan om förslag på kandidater till
Hamiltonplaketten. SSRK vill ha svar senast den 14/8. Ärendet bordläggs till nästa
möte.
§ 71
Utgående skrivelser för kännedom.
Se bilaga 2.
§ 72
Föregående protokoll 20060326.
Två tillägg görs. Christel Axelsson var närvarande under §29  23. §15: Som adjungerad
väljs även FRK:s webmaster, Markku Kanala. Med dessa tillägg godkändes protokollet
och lades till handlingarna
§ 73
Å rsmötesprotokoll 2006
Protokollet läggs till handlingarna.
EKON OM I
§ 74
Ekonomisk rapport för perioden.
Se bilaga 3.
I nuläget verkar prognosen vara den att styrelsen inte kommer att kunna hålla årets
budget. Styrelsen beslutar därför att i år genomföra ett sektionsmöte, men att vänta till
nästa år med en avelskonferens, då ingen av dessa aktiviteter är budgeterade för.
Avelsrådet får dock i uppdrag att redan nu börja planera för en avelskonferens nästa år.
§ 75
Byte till Confy för våra styrelsemöten.
En telefonkonferens med Confy kostar 1:50 /minut/deltagare. Monica berättade om
Rikstelecom, som inte tar ut någon kostnad alls för en telefonkonferens, utan alla
deltagare betalar vanlig samtalsavgift för sin hemtelefon. Detta förslag verkar vara det
billigaste alternativet, då kan istället alla styrelsemedlemmar få en årsersättning för sina
telefonkostnader. Christel undersöker detta vidare.
A LLMÄ NT
§ 76
Redovisning av möte med w ebmastern, samt samtal med medlemsansvarig
Monica redogör för detta, se bilaga 4. Förslaget att fördela ansvaret på hemsidan till flera
personer mottogs positivt. En förfrågan om offerter för en förnyelse av layoten på
hemsidan läggs ut på hemsidan och skickas även ut till sektionerna. Monica ordnar med
detta.
Thomas har pratat med Patrik Lindahl som vill bli avlöst som medlemsansvarig. De gör
tillsammans en funktionsbeskrivning, och efterlyser kandidater via hemsidan och
Charmören.
Christel har fått adressetiketter på nya flatägare från SKK. Hon kontaktar Ulla för att
höra om klubben brukat göra utskick till dessa, och isåfall vem som har gjort det.
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§ 77
M öte med Flatcoated Retrieverklubbens sektioner
En förfrågan till sektionerna har skickats ut, för att undersöka om det finns något
intresse. Svaren har varierat. Styrelsen beslutar att genomföra ett sektionsmöte helgen
den 1920 augusti 2006, på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna. Lena och Thomas skickar ut
inbjudan till sektionerna och arbetar vidare med detta. Styrelsen beslutar att man
bekostar mat och logi för en deltagare per sektion, resorna bekostas av sektionerna
själva via ett poolsystem. För att mötet ska genomföras får det inte vara för få deltagare
anmälda.
§ 78
Vandringspriser.
Ärendet bordlägges till nästa möte.
§ 79
Skrivelse angående cert i jaktklass.
Se bilaga 5. En skrivelse undertecknad av 49 uppfödare av flatcoated retriever har
inkommit till styrelsen. Lena och Thomas får i uppdrag att besvara denna.
Enligt årsmötesbeslut: Thomas får i uppdrag att undersöka om samma motion som
tidigare har behandlats av SKK kan återremitteras till SKK/Fullmäktige, eller om den kan
anses "förbrukad", och isåfall en ny motion behöver väckas inför nästa fullmäktige till
SSRK.
§ 80
Rapport från SSRK fullmäktige.
Monica redogjorde för fullmäktige. Med anledning av flera motioner från rasklubbar under
flera års tid om cert i jaktklass, har nu SSRK fått i uppdrag att undersöka hur man kan
hitta någon funktions eller mental merit/beskrivning som kan kopplas till
exteriörchampionat, på motsvarande sätt som en exteriörbeskrivning idag kopplas till
deltagande i elitklass på jaktprov.
§ 81
Skrivelse angående oseriös hundavel.
Thomas har fått mail om förfrågan om en oseriös uppfödare. Han hänvisar vidare till
SKK:s disciplinnämnd.
EXTERI ÖR
§ 82
Rapport angående Club Show 2006
Annika var närvarande, och det hade varit ett bra arrangemang. Det var totalt 119
anmälda hundar, vilket stämde bra med det budgeterade antalet. BIR blev INT
NORDUCH Toffedreams Micmac PowPow, ägare Lena Sundqvist. BIM blev SU(u)CH
NUCH Miss Mallorys Love At First Sight, ägare Annica Reitmaier.
SkåneBlekingesektionen har avlagt en depositionsavgift för en CD som de sedan aldrig
har fått. CD:n ska enligt uppgift finnas hos Markku, webmastern. Christel återbetalar
denna avgift.
§ 83
Club Show 2007
Enligt mail från Birgitta Smedbäck är det helt klart med domare. Ann Kilminster och Bob
Lane är kontrakterade till den 17 maj 2007.

Justerares sign

Protokoll styrelsemöte

sida 4 (5)

Flatklubbens huvudstyrelse
Styrelsemöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 20060529

§ 84
Club Show 200809
Annika rapporterar från ett möte med SKK angående Circuit 2008, dvs rasklubbar som
vill anordna rasklubbsutställningar i samband med World Dog Show. Se bilaga 6 och 7.
Styrelsen beslutar att HS står som arrangör av denna Clubshow, och att Annika skriver
under det avtal med SKK som utformats för rasklubbar, senast den 30/6.
Utställningsdatum blir den 4/7, SSRK kommer att arrangera en utställning den 5/7.
Annika får i uppdrag att bilda en kommitté som arbetar med denna CS. Hon kontaktar
också närliggande sektioner för hjälp med funktionärer.
Detta innebär att schemat för efterföljande sektioner som ska arrangera Clubshow
förskjuts, preliminärt blir det då Umeå som arrangerar 2009 och 2010 står Östgöta som
arrangör.
§ 85
Utökat rasregister M artin Johansson
En ansökan om att utöka sitt rasregister som exteriördomare med bl.a. flatcoated
retriever har inkommit. Styrelsen beslutar att bifalla ansökan, Lena kontaktar
SSRK/kansliet och meddelar detta.
A VEL
§ 86
RA S
Lena Hägglund har kontaktats, hon kan hjälpa klubben med detta. SKK har meddelats att
arbetet har återupptagits. Ett nytt RASdokument ska godkännas av medlemmarna,
förslagsvis på nästa årsmöte. Målet blir därför att ha klart ett nytt dokument inför nästa
årsmöte.
§ 87
N ordisk avelsrådskonferens
Avelsrådet får i uppdrag att planera för en avelskonferens 2007.
§ 88
Jaktsidor i Charmören
Önskemål om att avsätta ett antal sidor i Charmören som behandlar jaktliga frågor i
varje nummer har dykt upp. Thomas får i uppdrag att tillfråga Birgitta Staflund om hon
är villig att ansvara för dessa.
§ 89
M ail från Skåne/ Blekingesektionen angående arrangemang av
avkommebeskrivningar
Tomas får i uppdrag att besvara brevet.
§ 90
A rbetsgrupp för A prov och motion om detsamma
Ärendet bordläggs till nästa möte.
§ 91
N ästa styrelsemöte
Nästa möte planeras att hållas i samband med sektionsmötet den 19/8 på Vilsta
sporthotell i Eskilstuna.
§ 92
M ötet avslutas.
Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar telefonmötet avslutat.
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