Flatklubbens huvudstyrelse
Styrelsemöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2006-10-18

Telefonmöte
§§ 133-164
Beslutande:
Thomas Persson, ordförande
Christel Aronsson
Maritha Forss
Lena Lundmark
Tomas Persson
Adjungerade:
Lennart Holmgren, webmaster (§§ 133 - 144)
Anmält förhinder:
Tom Rölander
Annika Egertz
Annika Ralmé, 1:e suppleant
Monica Olofsson, 2:a suppleant

Underskrifter:
Protokollförare:
………………………………..
Lena Lundmark
Ordförande
………………………………...
Thomas Persson
Justerare:
………………………………..
Maritha Forss
_______________________________________________________________________
§ 133
Mötets öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 134
Val av justerare.
Huvudstyrelsen beslutar:
Att utse Maritha Forss att tillsammans med ordförande justera protokollet.
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§ 135
Dagordning.
Föreligger upprättat förslag till dagordning.
Huvudstyrelsen beslutar: att med tillägg av 2 punkter under rubriken Allmänt fastställa
dagordningen.
§ 136
Genomgång av uppdragslista.
Arbetet med riktlinjer för flatmästerskapet går vidare. En remiss planeras att skickas
ut till sektionerna.
Klubbens inventarier - en dator finns hos Gunilla Lefwerth som hon erbjuds köpa ut.
Christel har kontakt med henne.
En höjning av medlemsavgiften föreslås till årsmötet 2007. De nya avgifterna föreslås
bli 200:-/fullbetalande medlem, 50:-/familjemedlem, 100:-/medlem via uppfödare och
300:-/utländsk medlem. Dessa avgifter skall då gälla från 070701. En korrigering av
dessa avgifter kan göras för att få balans i budgeten.
Övriga punkter på uppdragslistan bordläggs till nästa möte.
§ 137
Inkomna anmälningsärenden.
Se bilaga 1. FRK har anmält sig till Rasklubbstorget på Stora Stockholm 9-10/12.
Östra sektionen är vidtalad och håller i arrangemanget. Ansvariga för montern blir Pia
Aronsson och Maria Bergendahl.
Det har kommit in få protokoll från sektionerna. Det är viktigt att ha ett
informationsflöde båda vägarna mellan HS och sektionerna. Dessutom har sektionerna
fått ett ekonomiskt bidrag från HS vilket ytterligare ökar motivationen för HS att få info
från sektionerna om deras aktiviteter. Detta kommer också att poängteras på
sektionsmötet.
§ 138
Utgående skrivelser för kännedom.
Se bilaga 1.
§ 139
Föregående protokoll 2006-08-20.
Tom var justerare trots att han inte närvarade under hela mötet. Annika Egertz får därför
justera de punkter där Tom inte närvarade. Protokollet godkändes därefter och lades till
handlingarna
EKONOMI
§ 140
Ekonomisk rapport för perioden.
Den 30/9 var årets resultat ca 15000 minus. Det ska utbetalas ytterligare ca 5000:- för
utgifter i samband med Rasboken. Då det nu finns ett nytt lager av rasböcker, kommer
dessa att bokföras som inventarier, så att tillgången synliggörs.
Julannonser till Charmören ska vara betalda vid beställning, annars publiceras de inte.
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§ 141
Budget 2007.
Thomas gör en ny mall till budget som skickas ut till styrelsemedlemmarna för översyn.
§ 142
Pris på Rasboken för utskick till utlandet
En förfrågan från Japan om att få köpa Rasboken har inkommit. Styrelsen beslutar att
inga extra avgifter (t.ex. i form av porto) tas ut för denna.
ALLMÄNT
§ 143
Möte med sektionerna
Sektionsmötet sker den 17/3 2007 på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna, i samband
med årsmötet. Lena skickar ut inbjudan till alla sektioner.
§ 144
Avtal med ny webmaster
Ett avtal har skrivits med Lennart Holmgren som ny webmaster för hemsidan. Det gäller
till 31/12 2006, därefter förlängs det automatiskt. Arbetet sker ideellt, Lennart får
ersättning för sin uppkoppling mot internet. Ev. inköp som behöver göras ska först
bekräftas av styrelsen. I hans uppdrag ingår att göra om hemsidan, men det får inte
innebära några extra utgifter.
§ 145
Offerter för handhållande av medlemsregistret
Thomas har fått prisuppgifter från SKK. Patrick Lindahl är intresserad av att sköta
registret även i fortsättningen, mot en ersättning. Tryckeriet som gjorde rasboken har
ännu inte kontaktats om prisuppgiften. Ärendet bordläggs tills kompletta prisuppgifter
har inkommit.
§ 146
Medlemsantal
FRK har nu 3005 medlemmar
§ 147
Avtal med Agria
Thomas ska träffa en representant för Agria för information om ett ev. samarbetsavtal.
AVEL
§ 148
Protokoll från avelskommittén
3 protokoll har inkommit till styrelsen (060409, 060610, 060809), se bilaga 2-4,
ytterligare ett möte har hållits. Protokollen fastställdes.
En hanhundslista på Rasdata planeras att införas, kontakt med Jörgen Norrblom har
tagits.
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§ 149
RAS
Ansvaret för dokumentet har nu delats upp mellan avelsrådets ledamöter. Gunilla
Lefwerth och Ingemar Borelius ska banta ner historikavsnittet. Monica Broman arbetar
vidare med avsnittet om jaktegenskaper. Åsa Dunberg ansvarar för hälsofrågorna. På
exteriöravsnittet ska statistik om utdelade kvalitetspriser ingå. Målsättningen är att
kunna publicera en ny version av RAS på hemsidan inför årsmötet, och sedan göra en
slutgiltig presentation på årsmötet 2007.
§ 150
Nordisk avelsrådskonferens
15000:- avsätts i budgeten för konferensen. Resorna betalas av deltagarna. Platsen blir i
Göteborgstrakten, förslagsvis den 31/3-1/4 2007. En avkommebeskrivning ska
genomföras under konferensen, Ulla Thienemann sköter om planeringen av denna.
§ 151
Hälsoenkät
Enkäten för långtidsstudien har varit ute en testrunda hos några utvalda flatägare. Den
planeras att gå ut i full skala till två födda årskullar, 2004 och 2005. Dessa årskullar
kommer sedan att följas upp med flera återkommande enkäter under deras livstid. För
att uppmuntra så många som möjligt att delta, kommer information om studien att
publiceras i Charmören. Dessutom kommer det att utlottas priser, skänkta av sponsorer,
till de som deltar i undersökningen. Alla utgifter för studien ska ingå i budgeteringen.
EXTERIÖR
§ 152
Club Show 2007
Då Annika inte är närvarande, bordläggs denna punkt.
§ 153
Club Show 2008
Enligt information via mail från Annika, är fyra domare inbjudna. På hanhundar Mrs
Sarah Whittaker och Mrs Rosalie Brady. På tikar Mrs S Jill Saville och Mrs Jane Griffiths.
§ 154
Uppfödarkonferens
Ärendet bordläggs till nästa möte.
§ 155
Följebrev till nya domare
En mailförfrågan har inkommit om det finns något introduktionsbrev att skicka till
nyutexaminerade exteriördomare. Maritha får i uppdrag att undersöka detta med Annika.
JAKT
§ 156
Statuter FM VP till bästa uppfödare
Då Tom ej är närvarande, bordläggs denna punkt.
§ 157
A-prov för FRK
Diskussioner har påbörjats med sondering av lämpliga provmarker och ev. ansvariga
arrangörer. Ärendet bordläggs till nästa möte.
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§ 158
Ansökningar från sektioner angående B-prov 2007
Ärendet bordläggs till nästa möte.
UTBILDNING
§ 159
Inkommen skrivelse från nyutbildad avkommebeskrivare.
Avsändaren undrar varför inget har hänt efter genomgången utbildning, då alla ska
genomgå en elevtjänstgöring först. Tomas besvarar avsändaren. Anledningen är bl. a. att
det har genomförts få beskrivningar, och det har därför varit få tillfällen för elever att
delta. Arbetsordningen är sådan att uppfödare som arrangerar en avkommebeskrivning
själv ordnar med beskrivare. Dessa kontaktar sedan Ulla Thienemann, som i sin tur
kontaktar lämpliga elever för tjänstgöring. Tomas stämmer av med Ulla om denna
arbetsordning.
§ 160
Labbecamp 2007
Under denna vecka kommer det att ordnas provutbildning för bl.a. WT, där även
deltagare från andra rasklubbar ska få delta i mån av plats. Mer info ska komma.
INFORMATION
§ 161
Valpguide
Lotta Luciani har lämnat en kalkyl för en ny broschyr, som hon gör tillsammans med
Låtta Bergstrand. Den planeras vara klar till Stora Stockholm 2006. Priset blir 20:- styck.
§ 162
Montermaterial, webshop
Pinsen är snart slut i Flatbutiken, Thomas letar efter en leverantör. Ev. kan en webshop
startas på hemsidan.
ÖVRIGA FRÅGOR
§ 163
Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir ett fysiskt möte någonstans i Stockholmstrakten den 21/1 2007.
§ 164
Mötet avslutas.
Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.
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