Flatcoated retrieverklubben
Huvudstyrelse

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum: 2012-06-27

Plats: Telefonmbte
§§73-96
Beslutande:
Camilla Boquist
Karin Karkiainen
Pia Aronsson
Katarina Morsk
Lars Sbderstrbm
Peter Flinck
Britt-Marie Nordgren
Lena Karlsson
Marie Carlsson
Adj lingered:
Latta Bergstrand

§ 73
Motet oppnas
Ordforanden bppnade motet kl 20.50 och halsade alia valkomna.
§74
Val avjusterare
Utsags Britt-Marie Nordgren att jamte ordforanden justera dagens protokoll.
§ 75
Faststallande av dagordning
Dagordningen faststalldes och godkandes med fbrandring §80, §83, §84, §85, §86,
§94a och c - f bordlaggs till na'sta mote.
§ 76
Foregaende protokoll
Fbregaende protokoll gicks igenom och godkandes.
§ 77
Inkommande post
Gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 78
Inkomna skrivelser
Ingen skrivelse.
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§ 79
Utgaende skrivelser
Ingen skrivelse.
§ 80
Kommunikation mellan moten, tatare moten
Bordlaggs.
§ 81
Uppdragslista
Uppdragslistan gicks igenom. Det mesta var genomfbrt eller under utredning.
Domaransokan fran Karin Brostam-Berglund ar tillstyrkt.
Aterbetalning PC har kommit. Platsbyte Club Show 2013 samt VP Club Show klar, ett
avelspris saknas.
Tidigare styrelseprotokoll arkiveras hos Folkrorelsernas arkiv i Karlstad, protokoll for
avkommebeskrivning finns hos tidigare ordfb'rande.
Redaktionella andringar i RAS klart, skickas till SSRK.
Arbetsbeskrivningarna ar samlade.
Lank upprattad pa Flatklubbens hemsida "Vad hander i sektionerna?"
Planering klar och information utkommit om utbildning till WT-domare och provledare.
§ 82
Vi gratulerar
Beslut: River upp beslutet. Vi gratulerar finns pa respektive sida; Flatmasterskapet,
A-prov, Nordiska masterskapet och Club Show.
§ 83
Redovisning av minnesanteckningar SSRK Fullmaktige
Bordlaggs.
§ 84
Organisationsforslag
Bordlaggs.
§ 85
Beslut mellan moten, AU VU
Bordlaggs.
§ 86
Bordlaggs

Hemsida och Facebook

§ 87
Charmoren och Apportoren
Resultatlistorna vardefulla i Charmoren. Onskemal finns om fler reportage av
varierande karaktar, inte underskatta den "lilla" handelsen. Charmoren ar mycket
omtyckt, den nya layouten av tidningen har bara mott positiva reaktioner.
Fragestallning om spalt for ansvarsposterna ska aterinforas, utreds. Styrelsen
erbjuder sig vara behjalplig vid behov.
§ 88
Rapport avelsansvarig
For diskussioner med SLU, de vill inte la'mna ut identifierade uppgifter. Har annu inte
kommit b'verens i denna fraga men avelsradet ger inte upp utan vill fa till stand att bli
delgiven identifierade uppgifter.
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Avelsradet for diskussion med Svenska Brukshundklubben (SBK) om utbildning i
Lathunden. Om avtal med SBK angaende utbildningen inte blir som 6'nskat sa
kommer avtal tecknas med andra utbildare.
Labradorklubben har inte varit i kontakt med Flatklubben angaende samarbete med
nuvarande egenskapsprotokoll.
Kontakt inte tagen med ytterligare expertis till avelsradet.
§ 89
Rapport exterioransvarig
SSRK har tagit beslut om nya anmalningsavgifter for utsta'lining fran och med 2013.
Arbetet med raskompendiet behbver pabbrjas och grupp behb'ver bildas,
exterioransvarig kommer med forslag pa personer for tillsattning i gruppen.
§90
Rapport jaktansvarig
Har varit i kontakt med sektionerna angaende funktionarstraff, nya regler.
SSRK har skickat ett forslag till ny organisation av A-provsverksamheten. Remissen
ska besvaras och vara SSRK tillhanda senast 28 September. Rasklubbarna har
forslag om samarbete mellan jaktansvariga.
Fbrfragan ska skickas till samtliga sektioner om vilka WT-domare de har for att fa en
aktuell lista over samtliga WT-domare inom FRK.
Det ar 370 startande till arets Flatmasterskap, en mycket bra siffra.
§ 91
Rapport utbildningsansvarig
Information fran SSRK har skickats ut till sektionerna.
Planering ar klar och inbjudan har gatt ut till utbildning till WT-domare och provledare,
flera anmalningar har redan inkommit.
FRK intresserad av samarbete med Golden retrieverklubben och dess
uppfodarutbildning. Aven fler rasklubbar ar intresserade av denna utbildning.
Eventuellt gor SSRK ett nytt fbrsbk med sin uppfodarutbildning.
§ 92
Ekonomi
Ekonomisk rapport bordlaggs till na'sta mote. Allt ser bra ut.
§ 93
Rapport mentala och jaktliga utvecklingsgruppen
Gruppen bestar av Lena Karlsson, Anna-Lena Wendt och Karin Karkiainen. Annu
inte klart med vem den fjarde person ar.
Funktionarsutbildning for Funktionsbeskrivning arrangeras fbrsta helgen i augusti.
Utbildare ar Lasse Johnson och Cilia Hamfeldt. Plats: Almunge.
Vi far utbilda tva beskrivare, tva testledare och en kastare. Rasklubbarna betalar for
de personer som de vill utbilda, rasklubbarna staller sja'lva kraven.
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Beslut: Forslag pa lampliga kandidater till utbildningen, behbrighet for att ga
utbildningen samt riktiinjer om vad som forvantas av funktionarerna, ekonomiska
riktiinjer m.m. tas fram. Tar hjalp av sektionerna for forslag till passande kandidater.
Fbrslaget skickas ut till styrelsen. Informationsflbde till styrelsen och mot sektionerna.
Finns annu inget sista anmalningsdatum till utbildningen.
§ 94
Ovrigt
a) Arskalendern
Bordlaggs.
b) Sektionstraffen
Minnesanteckningar saknas.
c) Rapport medlemsregister
Bordlaggs.
d) Telefonmote sektionerna
Bordlaggs.
e) A vkommebeskrivningsprotokoll
Bordlaggs.
f) Diktafon
Bordlaggs.
§95
Nasta mote
Nasta mote bestamdes till 2012-07-29 Scandic Upplands Vasby kl. 10.00.
§96
Motets avslutande
Ordfbranden tackade for visat intresse och avslutade motet kl: 22.40.

Vid protokollet:
Karin Karkiainen
Sekreterare
Justeras:
Camilla Boquist
Ordfbrande
/
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