Flatcoated retrieverklubben
Huvudstyrelse

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-09-11

Plats: Scandic Hotell Upplands Väsby
§§ 77 - 100

Beslutande:
Malin Andersson
Marie Carlsson
Annelie Karlsson Karjalainen
Susanna Hagman
Linda Vågberg
Suppleanter:
Meddelat förhinder:
Anna-Lena Wendt
Jessica Svensson
Monika Pfeiffer
Ingela Karlsson
Frånvarande:

§ 77
Mötet öppnas
Mötets ordföranden Malin Andersson öppnade mötet kl 10.18 och hälsade alla välkomna.
§ 78
Val av justerare
Utsågs Marie Carlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 79
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes med justering att Flatläger ligger under
utbildningen i fortsättningen.
§ 80
Föregående protokoll
Förgående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 81
Inkommen post
Inkommen post gicks igenom och lades till handlingarna.
Mötet beslutar att i fortsättningen skickas etiketter för nya ägare endast till Susanna
Hagman som kommer skicka ut välkomstbrev samt Jessica Svensson som kassör.
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§ 82
Inkomna skrivelser
- Inga skrivelser har inkommit
§ 83
Utgående skrivelser/post för kännedom
- Utgående post gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 84
Uppdragslista
- Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades.
- Mötet diskuterar nyhetsbrev som kommer sändas ut. Linda och Malin kommer att
sammanställa information till nyhetsbrevet. Susanna mailar ut nyhetsbrevet när det
är klart.
- Uppdatera listan över examinatorer/aspirantdomare efter exteriördomarkonf. - Klart
- Välkommen brev till nya "Flatägare". - Mötet godkänner förslag som Linda Vågberg satt
ihop. Dom dekaler som ska skickas med i välkomstbreven är gamla och mörka.
Malin Andersson får i uppdrag att ordna nya dekaler.
- Sponsring/samarbete PAW - Klart
- Sammanföra båda förslagen till arbetsbeskrivning för Flatlägret - Klart
§ 85
Charmören, Apportören, Hemsida och Facebooksida
- Charmören sista manusstop 161108, Apportören sista manusstop 161015.
- Styrelsen påbörjar genom gång av hemsidan. Webbmaster får uppdraget
att flytta om vissa saker så att det blir en röd tråd och lättare kan hitta det man söker.
- För att vår FB grupp ska bli mer levande får Linda i uppdrag att lägga ut aktuell
information med jämna mellanrum.
(Mötet ajournerar för lunch 12.26- 13.47)
§ 86
Protokoll/anteckningar från kommittéer/arbetsgrupper för godkännande
- Inga protokoll/anteckningar har inkommit.
§ 87
Beslut per capsulam
- Beslut per capsulam taget den 160630 att FRK Västra får inhandla antal dummies
som kom bort under flatlägret då HS lånade dom.
- Beslut per capsulam taget den 160630 att sända in till SKK föreslagna och tillfrågade
domare till lista över examinatorer/aspirantdomare.
- Beslut per capsulam taget den 160803 att Beträffande begränsning och lottningsordning
A prov med revidering från tidigare insänd lottningsordning (Ny skrivning bilaga 1.) som
sänds in för beslut till SSRK.
- Beslut per capsulam taget den 160808 att utbetala 13.000 kronor till FRK Mitt Svenska
för Flatmästerskapet. FRK:s bidrag är 10.000 kronor och Agrias 3000 kronor.
- Beslut per capsulam taget den 160823 att Arbetsgruppen för flatlägret får boka Backamo
till flatlägret 2017. Lägret är planerat till 25-28 maj 2017.
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Punkt för beslut

a) Bidrag Nordiska ekipagen
Mötet beslutar att betala ut 1000 kronor/person i bidrag till dom 4 ekipagen som kommer
delta på Nordiska mästerskapet.

b) Monter My Dog
FRK Västra sektionen har beslutat att sektionen kan ansvara för montern på My Dog
5 - 8 januari 2017.
Mötet beslutar att boka monter på My Dog som FRK Västra Sektionen ansvarar för på
plats. Sekreteraren bokar montern.

c) Monter Stora Stockholm
Mötet beslutar att bordlägga frågan.

d) Flattlägret - arbetsbeskrivning
Hänskjutes från föregående möte då det fanns två förslag.
Linda Vågberg fick i uppdrag att sammanföra dessa förslag.
Mötet beslutar att godkänna arbetsbeskrivningen som kommer
anslås på hemsidan vid övriga arbetsbeskrivningar.

e) Inköp dummies till flatlägret
Då flatlägret tidigare år har lånat ihop dummisar från sektioner oh det varje år försvinner
några dummisar i skogen, så anser mötet att man bör köpa in egna dummies istället.
Mötet beslutar att köpa in 55 st dummies a 60 kr 3300 kronor totalt.

f) Bidrag Rasmästerskap
Jaktkommittén önskar öka bidraget med 2000 kr, budgeterat 10.000 kr = 12.000 kr.
för att det ska gå ihop då priset på viltet ökat lite.
Mötet beslutar att öka bidraget vid årets rasmästerskap med 2000 kronor.
§ 89
Retrieverklubbsträff
Ingen rapport.
§ 90
Flatbutiken
Ingen rapport.
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§ 91
Flattläger
- Se utbildning.
§ 92
Rapport exteriöransvarig
- Inget att rapportera för tillfället.
- Allt flyter på och arbetsgrupperna för Club Show har kommit igång både för 2017 och
2018.
§ 93
Rapport avelsansvarig
- Ansvarig informerar gällande delstudie 1 och att nytt frågeformulär beräknas sändas ut i
september.
- Nytt utskick är på gång ut till hundar födda 2012 med vädjan att man går och tar prover.
- Utvärdering av hälsoprogram 2 (gäller HD projekt Flat) ska vara klart i mars 2017.
- Avelsrådet jobbar med RAS dokumentet med ändringar och tillägg. Linda får i uppdrag
att hjälpa till och snygga till dokumentet när det är klart innan det sänds in.
Anna-Lena Wendt hjälper till med den jaktliga biten i dokumentet. Dokumentet ska vara
insänt senast 1 januari 2017.
- Avelsrådet har tackat ja till att man är intresserad av en avelskonferens som SSRK:s
anordnar om rasklubbarna önskar det.
§ 94
Rapport jaktansvarig
- Annonsering är ute på hemsidan och facebook och kommer i Charmören med inbjudan
att delta i Sveriges lag till Nordiska Mästerskapet för FCR 14-15/10 i Danmark. Sista
anmälningsdag är 22/9.
- Annonsering är ute på hemsidan och facebook och kommer i Charmören med inbjudan
att delta på FRKs Rasmästerskap för FCR som går i Helsingborg 29/10. 12 ekipage
kommer att beredas plats. Sponsrar gör Lupus med foder till vinnaren och Guns Choice
plus något litet till alla deltagare, Agria sponsrar med något till alla deltagare och Paw of
Sweden sponsrar med en gamebag till vinnaren. Vi har också en fin rosett till vinnaren
och rosett till eventuella cert.
- A-provskurs i Stockholmstrakten som Gunilla Lefwerth ansvarar för.
- A-provskurs i Söder är inställd på grund av att gården där kursen varit på har haft väldig
otur och har endast fått ca 30% av sitt andbestånd kläckt. De få jakter han kan sälja går
därför till andra kunder än oss detta år. Förhoppningsvis kan vi ta upp traditionen nästa år
igen.
- Årets FM blev ett väldigt lyckat arrangemang.
§ 95
Rapport utbildningsansvarig
- Ansvarig har sänt ut frågan till sektionerna om behov som dom ser kan behövas.
- På frågan om WT domarutbildning skulle vara intressant har responsen varit dålig.
- Förslag lägga in i budget för 2017 och eventuellt köra senare under året som planerad
aktivitet.
- Plats för flatlägret bokad på Backamo 25-28 maj 2017.
Bokade instruktörer är Jens Palmqvist, Anna-Lena Wendt, Katarina Eriksson, Heidi Kvan,
Annica Christiansen.
- Linda ställer frågan till SSRK om flatklubben kan få lägga in annons om flatlägret i
Apportören.
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§ 96
Ungdomsgruppen
- Planerar ett ungdomsläger till våren.
§ 97
Ekonomi
Ingen rapport.
§ 98
Övrigt
Inga övriga frågor uppkom.
§ 99
Nästa möte
Nästa styrelsemöte är ett telefonmöte den 11 oktober klockan 19.30
§ 100
Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 14.33.

Vid protokollet:

Annelie Karlsson Karjalainen
Sekreterare

Justeras:

Malin Andersson
Ordförande

Justerares signatur

Marie Carlsson
Justerare
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