Flatcoated retrieverklubben
Huvudstyrelse

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2013-04-09

Plats: Telefonmöte
§§ 22 - 49

Beslutande:
Camilla Boquist
Karin Karkiainen
Elin Eklund
Lars Söderström
Marie Carlsson
Anna-Lena Wendt
Suppleanter:
Lena Karlsson
Ingela Karlsson
Meddelat förhinder:
Britt-Marie Nordgren
Frånvarande:

§ 22
Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet kl 19.05 och hälsade alla välkomna.
§ 23
Val av justerare
Utsågs Marie Carlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 24
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes efter mindre justeringar.
§ 25
Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.
§ 26
Inkommen post
Gicks igenom.
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§ 27
Inkomna skrivelser
En skrivelse har inkommit från SSRK till informationskommittén.
§ 28
Utgående skrivelser för kännedom
Inga utgående skrivelser.
§ 29
Uppdragslista
Hänskjuts till nästa möte.
§ 30
Sammanfattning Fullmäktige FRK
Propositionen om gröna tikar och motionen om höjning av medlemsavgift på 25%
bifölls. Fler deltagare än beräknat deltog på fullmäktige. Två av vandringspriserna har
ännu inte uthämtats. Undersöks om dessa önskas avhämtas av vinnarna.
§ 31
Kommittéer
Ordförande tydliggör arbetsgången i kommittéerna. Den ansvariga i huvudstyrelsen
är sammankallande i kommittén. Protokollförda möten. Protokollen ska godkännas av
huvudstyrelsen och protokollföras i nästkommande mötesprotokoll för huvudstyrelsen
innan de publiceras på hemsidan. Ett protokollsförslag för kommittéerna
presenterades som kan specificeras för respektive kommitté.
§ 32
Protokoll kommittéer för godkännande av huvudstyrelsen
Informationskommitténs protokoll från 2013-03-26 gicks igenom, godkändes och
lades till handlingarna.
Förslag framkom om sammanordning mellan kommittéerna för frågor till enkät riktad
till uppfödarna, detta ska göras så långt möjligt.
§ 33
Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) utbildning
Första utbildningshelgen har genomförts, synpunkter kring denna har inkommit.
Oklart om deltagarna blev godkända funktionärer. HS ställer samman en skrivelse
med frågeställningar och önskemål om tydlighet till SSRK och dess arbetsgrupp.
Namnförslag för utbildning presenterades samt vilka steg i utbildningen respektive
personer har anmält sig att få gå. De första förväntas vara klara som testledare till
sommaren. Finns en vakant plats kvar i maj och juni. Bara Umeås-, Bergslagens- och
Östras sektion har inkommit med förslag på lämpliga personer.
HS beslutade att godkänna namnen som inkommit på förslag, att dessa anmäls till
utbildningarna i maj och juni samt att HS skickar en skrivelse till SSRK.
HS beslutade att inget beslut kan tas i frågan om kostnader för mat, logi och
reseersättning för de personer som utbildas då HS ännu inte fått veta kostnaden för
deltagande från SSRK. Frågan bordlägges. Återkommer till deltagarna om kostnad.
HS beslutade att HS betalar ut reseersättning till deltagarna som redan gått eller
kommer att gå utbildningen/utbildningarna och att efterfakturering kommer att göras
till sektionerna om så behövs.
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HS beslutade att ge i uppdrag till Anna-Lena och Lena att se över kriterierna för FBR, ska vi ha kriterier för respektive steg? Se över de olika stegen.
Att få igång ett samarbete med övriga rasklubbar samt att undersöka vem
anmälningsavgiften tillfaller.
§ 34
Charmören, Apportören, Hemsida och Facebooksida
Manusstopp för nästa nummer av Charmören är den 17 maj. Till detta nummer ska
handlingar från fullmäktige, foton på samtliga i HS samt aktuellt utbildningsmaterial
skickas in.
Annons för Flatmästerskapet skickas in till Apportören.
Förfrågan har uppkommit om sektionerna kan få lägga ut sina aktiviteter på
Flatcoated retrieverklubbens Facebooksida.
HS beslutade att sektionerna får lägga ut sina aktiviteter på FRK:s Facebooksida
Reglerna för julannonsering i Charmören är gamla och behöver uppdateras.
HS beslutade att vinnarannons får läggas in i julannonsen. Valpannons får inte
läggas in i julannonsen.
Ordförande har fått till sig intervjufrågor från Maritha Björling för en artikelserie i
Apportören "Vad säger våra rasklubbsordförande?" som kommer att komma med i
nästkommande nummer av Apportören.
§ 35
Publicering av protokoll på hemsida
För att tidigare kunna delge våra medlemmar mötesprotokollen så framläggs förslag
om att publicera justerat med ej undertecknat protokoll på hemsidan för att sedan
bytas ut till det undertecknade protokollet när det är komplett.
HS beslutade att justerade protokoll publiceras på hemsidan, med notering att det är
justerat men ej undertecknat, och byts därefter ut till undertecknade protokoll i
komplett format.
§ 36
Tidsplanen för anordnandet av Club Show resp. Flatmästerskapet
Sektioner upplever att tidsplanen läggs för tätt mellan att arrangera Club Show och
Flatmästerskapet.
HS beslutade att ge i uppdrag till Lasse och Britt-Marie att justera listan. Den
justerade listan tas sedan upp för beslut på nästa möte.
§ 37
Medlemsregister
Patrik som ansvarar för Flatcoated retrieverklubbens medlemsregister har meddelat
att han kommer att gå i pension i år och därför säger upp medlemshanteringen.
Ordföranden har undersökt olika alternativa medlemsregister och funnit två
intressanta förslag på leverantörer av medlemsregister, Membit och Svenska
Kennelklubbens egna medlemssystem. Fördelar respektive nackdelar presenterades
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för dessa. Samtliga i HS var eniga om Svenska Kennelklubben och dess
medlemsregister men inväntar mer information för att komma till beslut nästa möte.
§ 38
Funktionärsträff SSRK
Från huvudstyrelsen kommer Camilla och Britt-Marie att delta. Katarina Morsk och
Angeta Cronsell från avelsrådet deltar en dag var.
§ 39
Fullmäktige SSRK
Huvudstyrelsen gick igenom de motioner som ska behandlas på Svenska Spaniel
och Retrieverklubbens fullmäktige den 25-26 maj.
SSRK Östergötland: tillsättande av arbetsgrupp för bortlottning på b-prov
HS beslutade att tillstyrka motionen utan motivering.
SSRK Östergötland: Ändring av lottningsregler i RoA
HS beslutade att tillstyrka motionen utan motivering.
SSRK Östergötland: Betalningsgaranti av SSRK
HS beslutade att tillstyrka motionen med motiveringen att arrangören inte ska
behöva ligga ute med pengarna.
Labrador retrieverklubben: Rasklubbsavgift till SSRK samma som tidigare på 6 kr per
medlem.
HS beslutade att tillstyrka motionen utan motivering.
Labrador retrieverklubben: Ang kallelser till utbildning m.m.
HS beslutade att tillstyrka motionen utan motivering.
Labrador retrieverklubben: Höjning av exteriörpriser för bruksavels och
bruksuppfödardiplom.
HS beslutade att avslå motionen med motivering att det ej går att ta ställning till.
Golden retrieverklubben: Upplösa SSRK så att klubben upphör från och med år
2015.
HS beslutade att tillstyrka motionen utan motivering.
Golden retrieverklubben: Fastställa rasklubbsavgiften för nästkommande år
respektive nästnästkommande år.
HS beslutade att tillstyrka motionen.
Golden retrieverklubben: Arbetsgrupp som ser över rasklubbarnas ansvar för och
delaktighet i den jaktliga verksamheten i SSRK.
HS beslutade att tillstyrka motionen.
Golden retrieverklubben: Återbetalning till samtliga rasklubbar av rasklubbsavgift för
2013.
HS beslutade att avslå motionen.
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Ordföranden Camilla Boquist, Karin Karkiainen och Karin Friberg är anmälda som
delegater till SSRK:s Fullmäktige.
Lars Söderström anmäls som suppleant för Karin Friberg.
§ 40
Resebidragsfond
Fråga har uppkommit om intresse att skapa en resebidragsfond.
HS beslutade att undersöka vidare om en resebidragsfond.
§ 41
Rapport avelsansvarig
Marie har deltagit på två telefonmöten med avelsrådet, har ännu inte fått till sig
materialet från föregående avelsansvarig.
Ännu inte klart med föreläsare till Club Show, kommer att vara löst inom en snar
framtid.
Avelsrådet är intresserad av att få en sammanställning av Ingrid Tapper om
Flatcoated retrievers som mentalbeskrivits. Finns någon skillnad i mer jaktliga linjer,
duallinjer och utställningslinjer? Avelsansvarig får i uppdrag av HS att ta fram mer
information kring denna tänkta sammanställning.
Blodprovstagning ska påbörjas på hundar som ska delta i långtidsstudien,
provtagning kommer att kunna tas på Club Show och Flatmästerskapet.
Mötet diskuterar hur utländska meriter ska hanteras vid valphänvisning.
HS beslutade att avelsrådet får i uppdrag av HS att se över och förtydliga
skrivningen på hemsidan kring detta.
§ 42
Rapport exteriöransvarig
Bordlägges till nästa möte.
§ 43
Rapport jaktansvarig
Kommittén arbetar med framtagningen av RoA.
SSRK har skickat förfrågan till FRK om vilka retrieverprov som önskas arrangeras år
2014, förfrågan har skickats vidare till samtliga jaktansvariga i sektionerna. Svar har
till dags dato inkommit från sektionerna Östra och Skåne. Jaktansvarig får i uppdrag
att skicka denna förfrågan även till sektionernas ordförande och sekreterare.
Det verkar som att det inte blir någon uppvisning på Elmia i år.
§ 44
Rapport utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig rapporterar att de jobbar vidare med FB-R och WT- utbildningen.
Har inte fått in så många anmälningar ännu. Utbildningen kommer att hållas i
Fjällnora.
HS beslutade att Lena och Anna-Lena får i uppdrag att göra en kostnadskalkyl för
att ta fram den faktiska kostnaden per person för WT-utbildningen.
A-provsträning inriktad för ekipage som kommit längre i sin utbildning och eklekipage kommer att arrangeras i Stockholmstrakten i samarbete med Gunilla
Lefwert. Ska försöka få en homogen grupp utifrån utbildningsnivån.
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Den 28-29 september kommer A-provsutbildning för de som ännu inte startat på Aprov arrangeras i Helsingborg. Finns möjlighet till 10 deltagare med hund samt 15
deltagare utan hund. Oklart ännu vem som kommer att vara instruktör.
Utbildningsansvarig har fått fråga från Västra sektionen om riktlinjer på instruktörer
som saknar SSRK:s formella instruktörsutbildning.
HS beslutade att riktlinjer ska utformas som stöd till sektioner vid användandet av
instruktörer som saknar SSRK:s instruktörsutbildning.
Tillsättningen av utbildningskommittén är klar. Personer på förslag till kommittén är
förutom Anna-Lena (sammankallande), Lena Karlsson och Ingela Karlsson.
HS beslutade att godkänna kommittén.
Ordförande påminner om att försöka ordna utbildningarna i samarbete med
Studiefrämjandet.
§ 45
Ekonomi
Kassören rapporterar att vi ligger lite efter med medlemsavgifterna. Har 238 191 kr
på postgirot. Klubben kommer att överskrida budget för Fullmäktige och
sektionsträffen, vilket är väntat utifrån det stora deltagarantalet. Stödet till sektionerna
kommer att betalas ut i veckan.
§ 46
Rapport mentala och jaktliga utvecklingskommittén
Kommittén hade senaste mötet i februari. Finns några förslag på nya personer till
kommittén, ännu inte helt klart.
Frågan om listan för avkommebeskrivare lyfts igen då FB-R snart är igång.
HS beslutade att listan för avkommebeskrivare ska uppdateras, inaktuella namn ska
strykas från listan.
Funderingar kring utformning av en enkät samt utskick med information om
beskrivningar m.m till alla nya flatägare pågår. Dessa ska mailas ut till de nyblivna
flatägarna med information och länkar till regler m.m.
Diskussion med SSRK om egenskapsprotokollet fortsätter.
Klubben har fått en inbjudan till Stewardutbildning från SSRK, kommer att arrangeras
den 19 maj. Anmälan sker till Gunilla Lefwert senast den 1 maj.
§ 47
Övrigt
Inga övriga frågor fanns.
§ 48
Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 18 maj kl: 10.00 på hotell Scandic Upplands Väsby.
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Efterföljande mötesdatum bestämdes till:








Telefonmöte den 14 maj kl: 19.00
Telefonmöte den 18 juni kl: 19.00
Fysiskt möte den 9 augusti kl:15.00
Telefonmöte den 17 september kl: 19.00
Telefonmöte den 15 oktober kl: 19.00
Fysiskt möte den 16 november kl: 10.00
Telefonmöte den 10 december kl: 19.00

§ 49
Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl: 22:15.

Vid protokollet:

Karin Karkiainen
Sekreterare

Justeras:

Camilla Boquist
Ordförande

Justerares signatur
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