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Dagordning
Flatcoated retrieverklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 19 mars 2017
1. Fullmäktigemötets öppnande
2. Fastställande av röstlängden
3. Val av ordförande och eventuellt vice ordförande för fullmäktigemötet
4. Huvudstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden skall justera protokollet
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat (enligt § 7 mom. 7)
7. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade
8. Fastställande av dagordningen
9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans och
resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust
11. Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag
föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till
verksamhetsplan för kommande år
medlemsavgifter
rambudget för kommande år
fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter,
revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer
14. Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter till
klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
16. Val av valberedning
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
18. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal
sektion anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktigemöte
a) Motion b)Proposition nr 1 c) Proposition nr 2 d) Proposition nr 3 e) Proposition nr 4
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande
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Verksamhetsberättelse för Flatcoated retrieverklubben
2016-01-01–2016-12-31
Styrelsen för Flatcoated retrieverklubben lämnar följande verksamhetsberättelse
för år 2016.
Inledning
År 2016 har varit ett år med massor av fina resultat, arrangemang och massivt
klubbarbete. Vi hade ett stort antal anmälningar på Club Show.
Vårt fantastiska svenska lag vann återigen Nordiska Mästerskapet och vi har en
mycket välbesökt hemsida och facebooksida.
Medlemstalet per 31 december 2016 var 2 061 st
Fullmäktigemöte
Ordinarie Fullmäktigemöte hölls söndagen den 20 mars 2016 på Scandic Hotell,
Upplands Väsby. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
Styrelsens sammansättning under 2016
Malin Andersson, ordförande
Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare
Jessica Svensson, kassör
Marie Carlsson, avelsansvarig/vice ordförande
Susanna Hagman, exteriöransvarig
Linda Vågberg, utbildningsansvarig
Anna-Lena Wendt, jaktansvarig
Ingela Karlsson, suppleant 1
Monika Pfeiffer, suppleant 2
AU (arbetsutskott)
Malin Andersson, ordförande
Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare
Jessica Svensson, kassör
Revisorer
Lars Berglund
Kjell Ekström
Revisorssuppleanter
Carina Lundeklev
Ewa Wiegert
Valberedning
Ulla Pietarinen, sammankallande
Annika Bay
Hans Olofsson (tom. 170110)
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Personer knutna till styrelsen under 2016
Låtta Bergstrand, redaktör Charmören
Lotta Luciani, redaktionsråd Charmören
Lotta Strauss, redaktionsråd Charmören
Gudrun Brunnström, redaktionsråd Charmören
Åse Rönnblom Gustafsson, samordnande annonsadministratör valpförmedlingen
Marianne Johansson, adjungerad till avelsrådet
Lena Hägglund, adjungerad till avelsrådet
Åse Rönnblom Gustafsson, adjungerad till avelsrådet
Katarina Morsk, adjungerad till avelsrådet
Marita Stigelius, adjungerad till avelsrådet
Ursula Thienemann, ansvarig Flatbutiken
Marianne Johansson, mottagare av viltspårskritiker
Carola Eriksson, mottagare av jaktprovskritiker
Annelie Karlsson Karjalainen, mottagare av MH protokoll
Annelie Karlsson Karjalainen, mottagare av utställningskritiker
Malin Andersson, informationsansvarig
Anna-Lena Wendt, jaktkommitté
Ingela Karlsson, jaktkommitté
Tina Engström, jaktkommitté
Linda Vågberg, arbetsgrupp Flattläger
Eva Svensson, arbetsgrupp Flattläger
Jessica Hagman, arbetsgrupp Flattläger
Anna-Lena Wendt, Flatmästerskapets arbetsgrupp
Mats Närling, Flatmästerskapets arbetsgrupp
Anneli Mattsson, Flatmästerskapets arbetsgrupp
Lars Söderström, Flatmästerskapets arbetsgrupp
Hans Olofsson, Flatmästerskapets arbetsgrupp
Andrea Stenlund, ungdomsgruppen
Tilde Udin, ungdomsgruppen
Julia Rönnevall, ungdomsgruppen (tom 160726)
Lisa Carlsson, ungdomsgruppen
Sara Leppänen, ungdomsgruppen
Avelsråd
Marie Carlsson
Gunilla Lefwerth
Nathalie Eriksson (tom februari 2016)
Annica Wehinger Redlund (tom november 2016)

5

Sammanträden
Under verksamhetsåret 2016 har styrelsen haft åtta protokollförda möten, inklusive
det konstituerande mötet. Ett fysiskt möte med sektionerna genomfördes den 19
mars och det har hållits ett telefonmöten med sektionerna under året.
Avelsrådet har under 2016 haft 7 telefonmöten samt även kontinuerligt deltagit i
möten med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och två telefonmöten har hållits
med UU (Uppsala Universitet) angående samarbetsprojektet.
SSRK:s Funktionärsträff den 23-24 april 2016
Vid SSRK:s sedvanliga funktionärsträff deltog ordförande Malin Andersson och
jaktansvarige Anna-Lena Wendt samt exteriöransvarig Susanna Hagman.
SSRK:s Representantskapsmöte 14- 15 maj 2016
Den 14-15 maj ägde SSRK:s representantskapsmöte rum. Klubbens representant
var sekreterare Annelie Karlsson Karjalainen.
Informationsträff gällande SKK:s organisationsutredning 19 november
Vid informationsträffen i Jönköping deltog sekreterare Annelie Karlsson Karjalainen.
Retrieverklubbsträff
Flatcoated Retrieverklubben har inte deltagit på något möte under 2016.
Ekonomi
Beträffande Flatcoated retrieverklubbens ekonomi hänvisas till resultat- och
balansräkning som redovisas separat vid Fullmäktigemötet.
Sektioner
Flatcoated retrieverklubben har för närvarande elva sektioner. Sektionerna är
utspridda över landet och bedriver lokal verksamhet för Flatcoated retrieverklubbens
medlemmar.
Motioner/propositioner
Fullmäktige avlöpte bra. Styrelsens tre propositioner fick bifall. Inga motioner fanns.
Stig Olssons Minne
Följande erhöll tavla från Stig Olssons Minne 2016:
Hinnared's Fenya
Medlemmar
Flatcoated retrieverklubben har 2 061 medlemmar per den 31 december 2016,
En minskning med 44 st medlemmar sedan föregående år.
(år 2016 -57 st, år 2015 -57 st, år 2014 -175 st, år 2013 -53 st, år 2012 -94, år 2011 -133)

Fullbetalande
Familjemedlemmar
Valpköparmedlemskap
Gratismedlemmar
Utlandsmedlemmar
Utland familje
Utland valpköparmedlemskap
Hedersmedlemmar

1750 st
148 st
82 st
0 st
63 st
2 st
8 st
8 st
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Jaktprovsverksamhet
Flatmästerskapet
Flatmästerskapet anordnades av Mittsvenska sektionen och avhölls på Nordvik
Naturbruksgymnasium i Noraström den 13-14 augusti. 331 hundar var i år anmälda
till tävlingen, 271 startade. Flatmästare, för andra året i rad, blev Bjarne Holm,
Norge, med NORD JCH DK BRCH Waternuts High And Mighty.
Klassvinnarna
Flatmästerskapet 2016: från
vänster UKL: Waternuts Wick, Äg.
Hanna Andersson, NKL: Quiet
Runners Zeta, Äg. Marianne
Johnasson, VKL: Sort Guld Touch
of Garlic, Äg. Ulrika
Pettersson, ÖKL: Conover's The
Lucena, Äg. Lars Åkerlund, EKL: NORD JCH DK BRCH Waternuts High and
Mighty, Äg. Bjarne Holm. Foto Håkan Stolt.
Nordiska mästerskapet
Det Nordiska mästerskapet för Flatcoated retrievers anordnades av Danmark i
närheten av Hönning på södra Jylland. Fredagen 14 oktober avgjordes lagtävlingen
som ett officiellt WT i Vinnarklass och det Svenska laget vann för 8:e året i rad!
I det svenska laget ingick,
från vänster:
DK WTCH NORD JCH DK BRCH
Coatfloats Marimekko och Ingela
Karlsson
Svartalwen’s Fria Aska och AnnaLena Wendt
NORD JCH Waternuts Sweet
Science och Helena Närling
SE VCH SE UCH SE LCH NORD
JCH Bez-Ami´s First Last And Always och Tina
Engström. Foto Dot Preil.
Lördagen den 15 oktober avgjordes det individuella mästerskapet som ett officiellt Aprov i Vinnarklass. Jakten gick som en walk-up på rapphöns och fasan på
Schackenborg, Møgeltønder. Bästa svenska ekipage blev Tina Engström med Triss
som blev 3:e vinnare.
Rasmästerskap– A-prov
FRK:s Rasmästerskap A-prov avhölls i närheten av Helsingborg i nordvästra Skåne
29 oktober. 19 ekipage hade anmält intresse för att starta, vilket med god marginal är
rekord mot tidigare år! Nytt för i år var att vi nu har en fastställd rangordning för att
kvalificera sig, kopierad från uttagningen till det svenska Retrievermästerskapet.
Kvaliteten på ekipagen var så hög att lottning fick göras mellan fyra ekipage som alla
hade ett 1:a pris i elitklass på B-prov, plus godkänt KKL. Då ett ekipage avanmälde
kom även första reserven med och 12 högt meriterade hundar mötte upp till start.
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Rasmästare, med 1:a pris och Certifikat, blev Andreas Fälth med Hinnared's Fenya,
som i och med denna merit också blev SE J(j)CH!
2:a placerad med 1:a pris blev Anna-Lena Wendt med Svartalwen's Fria Aska.
3:e placerad med 1:a pris blev Carina Sjögren med NORD JCH Straight Flush Yava.
4:e placerad med 1:a pris blev Helene Fogelberg med Skeppartorps Crackling Flash.
Övriga pristagare med 2:a pris:
Ingela Karlsson med DK WTCH NORD JCH DK BRCH Coatfloats Marimekko
Andreas Josefsson med NORD JCH Straight Flush Velvet Vega
Marie Bergland med Bez-Ami's This Is Why I´m is Hot.
Guns Choice blev Sofie Helin med Straight Flush Casino Royale.
På bilden Andreas Fälth med
nyblivna Rasmästaren och SE
J(j)CH Hinnared's Fenya!
Foto Ammis Fälth.

Alla pristagare på
Rasmästerskapet, från
vänster på bilden:
Marie Bergland, Andreas
Josefsson, Ingela Karlsson,
Helene Fogelberg, Carina
Sjögren, Anna-Lena Wendt,
Rasmästare Andreas Fälth och
Guns Choice Sofie Helin.
Foto Krister Sjöstrand.

B-prov
Två officiella B-prov har arrangerats i FRK:s regi, ett elitklassprov i Västra och ett
nybörjarklassprov i Sundsvall. Stort tack till sektionerna för ert engagemang!
Working test
Hela 12 olika working test har arrangerats av våra sektioner runt om i landet med
sammanlagt ca 835 ekipage (varav 271 startade på Flatmästerskapet av 331 anmälda).
Stort tack till sektionerna för ert engagemang!
Statistik
A-prov/KKL: 12 st Flatcoated retriever har startat KKL, varav 5 blev godkända.
A-prov/EKL: 14 st Flatcoated retriever har tillsammans genomfört 19 starter i
elitklass under året. 2 hundar har tilldelats certifikat i Sverige, NORD JCH DK BRCH
Waternuts High and Mighty, ägare Bjarne Holm, Norge, som vann ett prov öppet för
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alla raser i SSRK Södra, och SE J(j)CH Hinnared's Fenya, ägare Andreas Fälth som
vann FRK:s Rasmästerskap. 5 st 1:a pris, 4 st 2:a pris och 1 st 3:e pris har också delats
ut och sammanfattningsvis ger detta 52,6% hundar till pris varav 26,3% som tilldelats
1:a pris.
B-prov: 279 flattar har startat totalt 480 gånger under året. 58,8% av dessa har gått
till pris, varav 13,8% fick 1:a pris.
Tre hundar har genomfört det praktiska jaktprovet men dessvärre blev ingen av dem
godkänd.
Exteriör
Club Show var detta år på Tånga Hed i Vårgårda och arrangerades av Västra
Sektionen. Totalt anmälda hundar var 206 st.
Domare för dagen var Mr Raymond Strudwick, hanar (förutom Juniorer), Mr James
Irvine, tikar samt BIS (förutom Juniorer) och Ms Anette Nielsen, valpar och Juniorer.
BIS C.I.E., FI V-12, NO UCH, SE U(U)CH, SE V-13, SE V-14 -15
Castlerock Simply Magic, Ägare Anette Dyrén
"Dublin" vinner Club Show för fjärde gången (2012, 2013, 2014, 2016)

BIM C.I.E. FI V-13 FI V-14 NO UCH SE U(U)CH SE V-14 -15

Caci's Look N'Cute, Ägare Carina Östman O Mikael Persson, Borlänge
Utbildning
Flattlägret
Under 2016 arrangerades Flattlägret för tredje året i rad. Denna gång under tre
dagar, den 6-8 maj, på Ursands camping utanför Vänersborg.
Målet med lägret är att fler medlemmar, även de med väldigt begränsade
förkunskaper, ska få verktygen för att kunna utbilda och starta sin flat på jaktprov
eller använda sin flat i praktisk jakt. Målet är även att skapa en större
klubbgemenskap som överbryggar kunskapsmässiga och geografiska avstånd mellan
medlemmarna.
Fem instruktörer höll kurser med jaktlig inriktning på olika nivåer för 51
kursdeltagare, med och utan hund. 2016 års kurser:
Jaktkurs för ”dummies”– Tina Boltorp (En kurs för medlemmar utan några
förkunskaper om apporteringsträning.)
Jaktkurs nybörjare/mot start i nkl b-prov – Heidi Kvan & Helena Lindström
Jaktkurs mot start i ökl b-prov och sen vidare… – Bittan Börjesson & Kicki Pilenås
Ytterligare en kurs var inplanerad i tävlings-/brukslydnad. På grund av svalt intresse,
tredje året i rad, ställdes den kursen in.
För att stärka klubbkänslan och lära känna varandra bättre hölls gemensam grillning
och andra trevligheter under kvällstid.
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A-provsträning för flatcoated retrievers
En helg i september arrangerades, för åttonde året i rad, en A-provskurs i
Norrtäljetrakten, i samarbete med Gunilla Lefwerth och Lasse Johnsson.
Kursens upplägg var dummyträning den första dagen och rapphönsjakt dag 2,
där Lasse Johnsson, officiell A-provsdomare, vägledde med tips och råd.
Under kursen fanns även plats för deltagare utan hund för att ännu fler skall
få chans att förkovra sig.
Den A-provskurs i Södra/Helsingborg som var planerad att arrangeras fick ställas
in då det var brist på fågel.
Målet med A-provskurserna är att fler Flatcoated retriever-ekipage ska ta steget ut
på A-prov – och då komma väl förberedda.
WT-domarutbildning
En förfrågan skickades ut till sektionerna för att undersöka intresse för en WTdomarutbildning. Svarsfrekvensen och intresset var svalt, varför utbildningen
lades på is.
Avelsverksamheten
Se bilaga.
Ungdomsgruppen
Möten
Ungdomsgruppen har haft 4 protokollförda telefonmöten. Dessutom täta kontakter
via sociala medier.
Utvärdering
Andrea, Tilde och Julia stod i montern och hjälpte till på Stockholm Hundmässa i
december.
Planen vara att anordna ett apporteringsläger på hösten med en instruktör som
ungdomarna fått önska. Problemet var dock att de flesta av dessa instruktörer
började jaktsäsongen då. Vi valde därför att skjuta på lägret och siktar på att ordna
ett på våren 2017 istället.
Valphänvisning
Samordnare för valphänvisningen under året har varit Åse Rönnblom Gustafsson.
Under året har 19 st valpkullar annonserats ut.
Nyhetsbrev
Ett nyhetsbrev sändes ut 161021 via mail.
Brev till nya flatägare
Brev till valpköpare har skickats under året. I brevet finns information om
Flatcoated Retriever Klubben och om vad rasklubben kan erbjuda valpköparna.
Ansvarig för utskick av breven har varit Susanna Hagman.
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Tidningen Charmören
Charmören har utkommit med fyra nummer under året. Ansvarig redaktör har varit
Låtta Bergstrand. Redaktionsrådet består av Lotta Luciani, Lotta Strauss, Gudrun
Brunnström. Byte av tryckeri till Pipline Nordic AB har visat sig ge klubben en rejäl
sänkning av kostnaden för tryck av Charmören.
Hemsida och Facebooksida
Klubbens hemsida har uppdaterats av Linda Vågberg (tom 170123).
Valpförmedlingens annonser har uppdaterats av Åse Rönnblom Gustafsson samt
from 170123 även hemsidan. Antal uppfödarlänkar på hemsidan den 31 december
2016 var 106 st.
Vår Facebook sida är mycket aktivt besökt och har nu 3 085 st medlemmar. Facebook
sidan har uppdaterats av Linda Vågberg under året.
Mässor
Klubben har deltagit med monter vid My DOG (januari) i Göteborg i samarbete med
Västra sektionen, Stockholm Hundmässa (december) ansvarade huvudstyrelsen för
2016.
Sponsring
Skänkt pris till bästa flat och bästa flatlag i lagtävling på Tullgarn 27-29 maj 2016.
Flatbutiken
Ansvarig under året har Ursula Thinemann varit.
Samarbetspartners
Agria, Royal Canin, PAW of Sweden AB samt Studiefrämjandet har under året varit
klubbens samarbetspartners.

Ett stort tack till alla som lägger ner tid, engagemang och massor av ideellt arbete i
Flatcoated retrieverklubben! Vi är oerhört glada för alla som vill hjälpa till och lägga
ner så mycket arbete. Ni finns i sektionernas styrelser, i klubbens kommittéer,
ungdomsgrupper, arbetsgrupper, ni arrangerar prov och utställningar, håller
utbildningar, har kurser eller är funktionärer!

Utan er blir det inget.
Tack för att ni finns och tack för att ni ställer upp!
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Tidaholm februari 2017
Flatcoated retrieverklubbens huvudstyrelse

…………………………….………………
Malin Andersson, ordförande

…………………………….………………
Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare

…………………………….………………
Jessica Svensson, kassör

…………………………….………………
Marie Carlsson, vice ordförande/
avelsansvarig

…………………………….………………
Susanna Hagman, exteriöransvarig

…………………………….………………
Linda Vågberg, utbildningsansvarig

…………………………….………………
Anna-Lena Wendt, jaktansvarig

…………………………….………………
Ingela Karlsson, suppleant

…………………………….………………
Monica Pfeiffer, suppleant
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FRK Budget 2016
Intäkter
Medlemsavgifter
Valpförmedling
Julannonser
Sponsring/annonsörer
Flatbutiken
Uppfödarlänkar
Hälsoprojektet
Raskompendiet

Utfall 2016

510 000 kr
8 000 kr
5 000 kr
40 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
44 000 kr

482 477 kr
6 750 kr
6 000 kr
48 610 kr
5 135 kr
15 300 kr
6 759 kr
2 964 kr
573 995 kr

613 000 kr
Kostnader
Sektionspeng
Sektionsbidrag
Inköp flatbutiken
Möteskostnader HS
Fullmäktige
Sektionsmöte
Delt SSRK möten
Medlemsregister
Hemsida
Rasdata/Lathunden
Charmören
Post/adressering
Klubbförsäkring
Avg SSRK
Bankavgifter
Mässor
Kontorsmtrl/förbrukn
Föreningsarkivet

Avelsrådet
Avelsrådsutbildn
Utbildning Lathunden
Möteskostnader AR
Medl DKK+NKK
Hälsoprojektet
Kundförlust hälsoprojekt 15
RAS
Jaktsektionen
A-prov

-22 000 kr
0 kr
-3 000 kr
-40 000 kr
-50 000 kr
-40 000 kr
-18 000 kr
-73 000 kr
-4 000 kr
-2 000 kr
-180 000 kr
-5 000 kr
-7 000 kr
-22 000 kr
-3 500 kr
-4 000 kr
-2 500 kr
-476 000
kr

-18 895 kr
0 kr
-2 419 kr
-40 124 kr
-49 012 kr
-33 860 kr
-3 623 kr
-69 621 kr
-5 003 kr
-6 765 kr
-154 790 kr
-1 826 kr
-6 840 kr
-18 672 kr
-2 634 kr
-11 705 kr
-2 508 kr
-1 150 kr
-429 447
kr

-3 000 kr
-2 000 kr
-3 000 kr
-800 kr
-44 000 kr

0 kr
0 kr
-333 kr
-856 kr
-6 759 kr

-3 000 kr
-55 800 kr

-4 266 kr
0 kr
-12 214 kr

-10 000 kr

-14 833 kr
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Nordiska
Flatmästerskapet

-4 000 kr
-13 000 kr
-27 000 kr

-1 000 kr
-13 000 kr
-28 833 kr

0 kr
-8 000 kr
-8 000 kr

-5 332 kr
-8 000 kr
-13 332 kr

0 kr
-3 000 kr
-4 000 kr
-1 000 kr
-8 000 kr

0 kr
7 246 kr
0 kr
0 kr
7 246 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

-2 000 kr
-2 000 kr

0 kr
0 kr

36 200 kr

97 415 kr

Exteriörsektionen
Raskompendium
Club show
Utbildningssektionen
FB-R
Flattläger
A-provsträning
Föreningsteknik
Informationssektionen
Rasbok 2015
Utskick
Ungdomssektionen
Aktiviteter

Resultat

Balansräkning 2016
Tillgångar
Inventarier
Lager Flatbutiken
Fodringar
Plusgiron och
bank

Skulder
0 kr
20 880 kr
88 942 kr
449 204
kr
559 026
kr

Eget kapital
Årets resultat
Skulder
Förskott medlemsavg

14

-239 715
kr
-97 415 kr
-43 833 kr
-178 063
kr
-559 026
kr
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FRK avelsråd verksamhetsrapport 2016
Avelsrådet har under 2015 bestått av Marie Carlsson (representant HS), Gunilla
Lefwerth, AnnikaWehinger-Redlund (avgick nov 16) och Nathalie Eriksson(avgick
feb 16)
Adjungerad till avelsrådet har varit Marianne Johansson, hon sköter
administrationen kring hälsoenkäterna samt Lena Hägglund med specifikt ansvar för
ögon-frågor.
Åse Rönnblom Gsson är avelsbasinformationsresearcher.
Marita Stigelius och Katarina Morsk är adjungerade för att ta hand om och ansvara
för hälsoprojekten i samarbete med Hundgenetikgruppen, HGG.
Vi har under året haft 7st telefonmöten samt kontinuerlig kontakt via email och
telefon.
Avelsrådet har kontinuerligt deltagit i möten med SLU (Sveriges
Lantbruksuniversitet) och UU (Uppsala Universitet) angående samarbetsprojektet.
Under året har inga fysiska möten ägt rum i Uppsala utan endast ett par
telefonmöten.
Avelsrådet informerar kontinuerligt på hemsidan och i Charmören om det arbete som
sker och de nyheter i avelsfrågor som blir aktuella.
Samarbetsprojektet med Hund Genetik Gruppen (HGG)
Under året har i det för rasen så viktiga samarbetsprojektet med HGG där SLU och
UU ingår fokus legat på att färdigställa och skicka ut den uppföljande enkäten till de
hundägare som anslutit sig till delstudie 1. Fortsatt arbete har också lagts på att öka
antalet deltagare. Samarbetsprojektet är indelat i tre delstudier.
Delstudie 1
- är en långtidsstudie av alla valpar födda 2012. Syftet är att kartlägga hälsan hos en
hel årskull och därmed få säkra data om vad våra hundar drabbas av och vart fokus
bör riktas i framtiden. En webbaserad hälsoenkät fylls i och ett blodprov lämnas.
Uppföljning sker med jämna intervall för att uppdatera hälsostatus. Blodprovtagning
har erbjudits under Flatmästerskapet under året.
Under året beslutades att hundar i Norge kan delta.
Delstudie 2
- är en webbaserad dödsfallsregistrering. Här välkomnas information om alla hundar
som avlidit.
Delstudie 3
- är en tumör/cancer studie där prover från sjuka individer samlas in för att vara
underlag för forskning om orsak och arvsgång.
Även hundar som drabbats av RD eller chorioretinopati samt friska äldre
referenshundar ingår. Informationen blir underlag för den anlagsstudie som ska
utföras.
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Det diskuteras mycket om rasens allt snävare avelsbas och de risker som detta
medför.
Men det finns inga förankrade uppgifter idag över hur den totala sjukdomsbilden
verkligen ser ut.
Syftet med detta samarbetsprojekt är att långsiktigt jobba för en förbättrad hälsa hos
Flatcoated Retrievern, genom att ha en bättre bild av dagens hälsostatus och därmed
kunna fatta kloka och långsiktiga val i vårt avelsarbete.
Uppfödarenkät 2013 års kullar
Som brukligt skickades uppfödarenkäten ut till uppfödare med kull som är två år
gamla, 2016 alltså för kullar födda 2013!
Tyvärr ser vi att svarsfrekvens på klubbens uppfödarenkät återigen sjunker.
Intresset från uppfödarna att medverka, att bidra till information om rasens hälsa,
sviktar betydligt!
Svarsfrekvensen på uppfödarenkäten blir samma, antingen man räknar på kullar
eller på antalet valpar. Det är 39% som svarat och därmed 61 % av uppfödarna med
kullar 2013 som inte svarat.
Registreringar 2016
• Totalt registrerades 783 stycken hundar varav 28 var importer
• 90 tikar och 75 hanar användes i avel i totalt 90 kullar.
• Inavelsgraden ligger på 1,3 % för 2016 års kombinationer.
• Mest använda hanhundar är:
Namn
Caci's Lovely Prince Cake
Conover'sWild Winchester
Skattkammarens Trapper John
Zebulons Jackpot

Antal kullar 2016
3
3
3
3

Totalt
6
5
3
3

Totalt antal valpar
49
29
24
25

Avelsrådet vill påpeka vikten av att utvärdera kullar/valpar efter en hanhund efter ca
3-4 kullar.
Noterbart är att bara 4 hundar kommit upp i 3 eller fler svenska kullar under året. 7
hanar är upphov till 2 kullar under 2016 och övriga är upphov till en kull under 2016.
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Hanar med 2 eller färre kullar 2016, som har kullar tidigare
Kullar Kullar Valpar
2016 totalt totalt
Castlerock Simply Magic
1
12
112
Comics Blue Score
1
9
57
Almanza Burberry Goodiebag
2
9
67
Fab Four's Feel The Wind
1
6
44
RotherfieldReason Ro Rave
1
5
41
Moonstruck Lucky Number
1
4
31
Comics Storm In Blue
1
4
37
Red Mountain's Gold In Sankt Anton
1
4
20
Quills Not For Sale
2
4
27
Jasper Umbra Fida
1
4
22
Crazy Couple's Kasper
1
3
18
Bedraggler's Chocolate Chip
1
3
28
Flatterhaft Gun Dog
1
3
21
Gunhills Jubilee Sensation
1
3
18
Almanza Paparazzi
1
3
25
Il Sano's Avalon
1
3
25
Caci's Hit The Road Jack
1
3
25
IAmJasper Bronks
1
3
21
Caci'sPlaying-To-Win
1
3
27
Comics Fiddler On The Roof
1
2
16
Atomos Hal Som En Ål
2
2
11
Kvicksans Colourful Life
1
2
17
Flatham'sBashliBöshbåo
1
2
14
Moonstruck Crazy Night
1
2
21
Bjugel's Pearlocean Strike
1
2
20
FlatterhaftLicence To Kill
1
2
23
Ewoke's Second Amendment
1
2
16
FlatterhaftPluttifikationstabellen
1
2
9
FlatterhaftSecret Service
2
2
24
Decorous Durable Dublin
2
2
20
Caci'sI'm A Playboy
1
2
25
Flatgold's Cool Pondus At Micawbers
1
2
14
Mirax Odd Or Even
2
2
6
Simon SaysRule Britannia
2
2
14
Endast svenska kullar finns redovisade ovan. 1 hund använd under 2016 har fler än
75 svenska avkommor.
5 av de hundar som använts under året, har totalt 5 kullar eller fler i Sverige.
Flera av hundarna i tabellen ovan har kullar registrerade utomlands.
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Ålder vid första valpkull
0-6
månader
Moder 0
Fader 0
Totalt 0
2016

2015
Moder
Fader
Totalt
2014
Moder
Fader
Totalt
2013
Moder
Fader
Totalt
2012
Moder
Fader
Totalt

7 - 12
månader
0
0
0

13 - 18
månader
0
0
0

19 - 24
månader
0
3
3

2 - 3 år

4 - 6 år

26
23
49

30
13
43

7 år och
äldre
0
3
3

0-6
7 - 12
13 - 18
19 - 24
2 - 3 år
månader månader månader månader

4 - 6 år

7 år och
äldre

0

0

0

0

21

30

1

0

0

1

0

23

12

6

0

0

1

0

44

42

7

0-6
7 - 12
13 - 18
19 - 24
2 - 3 år
månader månader månader månader

4 - 6 år

7 år och
äldre

0

0

0

0

20

26

0

0

0

0

4

12

7

4

0

0

0

4

32

33

4

4-6
år

7 år och
äldre

0-6
7 - 12
13 - 18
19 - 24
månader månader månader månader

2 - 3 år

0

0

0

1

33

26

1

0

0

2

4

20

20

4

0

0

2

5

53

46

5

0-6
7 - 12
13 - 18
19 - 24
2 - 3 år
månader månader månader månader

4 - 6 år

7 år och
äldre

0

0

0

1

27

30

1

0

0

2

2

17

13

9

0

0

2

3

44

43

10
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Barnbarnskurvor
Barnbarnskurvorna för hanar respektive tikar kan enkelt tas fram på Avelsdata hos
SKK.
Dessa ger en ytterligare bild av hur vi använder det avelsmaterial som finns
tillgängligt idag och som kan vara en faktor att beakta vid avelsplanering för att
undvika att snäva in avelsbasen ytterligare.
Målet måste därför för alla vara att platta ut denna fördelning så inte enskilda
individer hamnar högt i listan.
Gröna hanar
På fullmäktigemötet 2012 godkändes en proposition om ”gröna hanar”. Denna
innebär att en hane kan få dispens för jakt och/eller utställningsmerit om han är av
sådant genetiskt ursprung (tack vare sin stamtavla) att han tillför avelsbasen nyttigt
material. Detta beräknas i programmet lathunden. Dispensen gäller för 3 kullar
(eventuellt 4 om de första 3 resulterade i mindre än 30 valpar) och här räknas
tidigare valpar/kullar i Sverige också in. Dispensen gäller ej för övriga krav för
valpförmedling såsom hälsa, kombinationens inavelsgrad, ålder eller antalet valpar i
Sverige/världen (se RAS)
Även hanar som har fyllt 10 år kan få denna dispens.
Det har inkommit
15 förfrågningar för beräkning av gröna hane under 2016
3 förfrågningar om meritdispens för utländsk hanen av ovanlig härstamning
2 förfrågningar om meritdispens för hane över 10 år.
LEDER
Höfter
Under 2016 har 444 flatcoated retrievers höftledröntgats.
Diagnos
HD grad A
HD grad B
HD grad C
HD grad D
HD grad E

Antal
316
69
53
5
1

59 hundar avlästes och diagnostiserades med HD. Resultatet för 2016 är därmed
att13,3% har diagnostiserats med HD.
(Siffran för 2015 var 9,5% HD).
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Man kan konstatera att bland de födda 2015 är antalet diagnostiserade med grad C är
högre än någonsin tidigare sedan nya avläsningssystemet infördes, medan grad A åter
är tillbaka på över 74%.
Födelseår
Diagnos

2011

HD grad A

324

HD grad B

77

HD grad C

29

(6,6 %) 32

(6,8 %) 35

(7,5 %) 24

(7,2 %) 29

(9,8 %)

HD grad D

7

(1,6 %) 5

(1,1 %) 2

(0,4 %) 3

(0,9 %) 2

(0,7 %)

HD grad E

1

(0,2 %) 1

(0,2 %)

Födda år
Totalt antal
undersökta
Snittålder för
undersökning
(månader)
Antal födda

2012
(74,0
%)
(17,6
%)

2013
(74,6
%)
(17,4
%)

352
82

340
87

2014
(73,3
%)
(18,8
%)

240
64

1

2015
(72,3
%)
(19,3
%)

(74,9
%)
(14,6
%)

221
43

(0,3 %)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
621

699

850

804

676

670

585

507

542

438

472

464

332

295

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

17

17

17

15

941

1077 1288 1218 1106 1116

992

876

925

777

777

805

606

778

Antal
röntgade i %
66% 65%
mot egen
årsregistrering

66% 66% 61%

60% 59%

58% 58% 61% 58% 58% 55% 40%

En del av hundarna födda 2015/2016 är idag ännu unga och kommer
förhoppningsvis röntgas senare under 2017. Man kan ändå se en trend över åren som
visar på att antalet röntgade hundar sjunker. Antalet röntgade mot registrerade ligger
på under 60% sedan 2008.
Vi måste gemensamt uppmana alla/varandra att bli bättre på att låta
höftledsröntga sina hundar!
HD-index
Av de 444 som röntgades 2016 hade 293 hundar med diagnos A och 2 hundar med
diagnos B ett HD-index 100 eller över den 31 december 2016 (HD-index ändras
beroende på ny HD-status i släktleden).
Diagnos
HD grad A
HD grad B

Antal
293
2
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Armbågar
Gällande armbågsröntgen så genomfördes 336 stycken på flatcoated retrievers under
2016.
Diagnos
ED ua (0)
ED grad 1
ED grad 2
ED grad 3

Antal
327
5
1
3

327 av dessa var fria, 9 hundar hade fick diagnos ED grad 1-3. Detta ger en ED
statistik för 2016 på 2,8 %, vilket är en ökning från 2015 (1,8%) till nära samma siffra
som 2014 (2,6 %).
Patella
17 hundar har under 2016 undersökt sina knän och samtliga har registrerats som UA.
Diagnos
patella, ua

Antal
17

Renaldysplasi
Fall av renal dysplasi, tidigare kallat PNP, registreras från och med 2014 av SKK för
samtliga raser. Registreringen baseras på resultatet från en histopatologisk
undersökning av njurvävnad.
Under 2016 har 1 fall registrerats hos SKK. Avelsrådet har fått uppgifter om fler fall
som diagnostiserats efter obduktion men som ännu inte är registrerat hos SKK.
Under 2015 har 1 nytt fall registrerats hos SKK.
Under 2004-2016 har totalt 23 fall registrerats, flest 2009 då 6 fall registrerades.
Man bör ha i åtanke att det finns fall som inte registrerats. Det finns säkerligen ett
mörkertal men avelsrådet försöker ständigt att få så många fall som möjligt
registrerade.
Mentalbeskrivning
40 hundar genomförde MH under 2016.
60 hundar genomförde BPH 2016.
SSRK/FB-R (Funktionsbeskrivning Retriever)
Intresset för att delta har ökat väsentligt under 2016.
86 stycken flatcoated Retriever har beskrivits, vilket är 23% av totala antalet
beskrivna retrievers.
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Verksamhetsplan 2017
Flatcoated retrieverklubben, rasklubb till Svenska Spaniel och Retrieverklubben, är
en aktiv klubb med verksamhet runt om i landet och den utvecklas med
klubbmedlemmarna i de lokala sektionerna. För närvarande finns det 11 st sektioner.
I FRK:s regi genomförs en certutställning och ett Flatmästerskap årligen någonstans i
Sverige. Från och med 2008 arrangerar vi jaktprov under säsongen, särskilda B-prov,
över hela landet. Vi arrangerar även ett A-prov.
Mål och visioner
Klubbens övergripande mål är att bevaka rasens intresse och att utveckla och
förbättra möjligheten till fortsatt framåtskridande på ett långsiktigt hållbart sätt, utan
att glömma rasens historia. Vi får aldrig förbise att vår största och viktigaste uppgift
är att bevara och utveckla det som är rasspecifikt. Hur detta ska gå till finns beskrivet
i Flatcoated retrieverklubbens RAS-dokument.
Ramarna för våra strävanden mot utveckling finns dokumenterade i Flatcoated
retrievers rasstandard. Exteriört, jaktligt och mentalt ska vi se till att den ras vi fått
förtroendet att förvalta, brukas och inte missbrukas.
I stadgarnas § 1 Mål, står följande att läsa:
Flatcoated retrieverklubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för
dessa stadgar och Svenska Spaniel och Retrieverklubbens stadgar tillvarata specifika
intressen för rasen genom
 att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och
exteriört fullgoda rasrena hundar
 att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av
dressyr och praktiskt bruk av denna
 att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning
och vård
 att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för
hundägaren och hund ägandet
 att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren
och hund ägandet
Styrelsen har även som målsättning att:
 tillvarata vår ras intressen i SKK-organisationen
 ökad öppenhet mellan styrelse och medlemmar
 ökat informationsflöde bl a genom Charmören, hemsida och Facebook sida
 ett medlemsanpassat aktivitetsutbud på regional och central nivå
 alla frågor som innebär större framtida förändringar ska föras till
Fullmäktigemötet för beslut av medlemmarna
 förvalta klubbens ekonomi för att få möjligheter att utveckla både klubben,
rasen och medlemmarna
 uppmuntra ett samarbete med övriga retrieverklubbar i bl a utbildnings- och
aktivitetsfrågor
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I stadgarnas § 2 Verksamhet, står vidare:
För att nå uppsatt mål skall klubben:











informera och sprida kunskap om Flatcoated retrieverklubben – dess mål,
organisation och arbetsformer
informera om Flatcoated retrievern och dess användningsområden
lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK
upprättade riktlinjer
aktivt följa den kynologiska utvecklingen för Flatcoated retriever inom och
utom landet och verka för att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper
utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika
egenskaper kan komma till användning
anordna utbildning rörande avelsarbetet inom rasen
anordna verksamheter i enlighet med SSRK:s direktiv
avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SSRK eller när annan
anledning föreligger
stödja och medverka i SSRK:s och SKK:s forskningsarbete
delta i samråd inom och utom SKK-organisationen

Styrelsens förslag till verksamhetsplan, baserat på klubbens målbeskrivning enligt
ovan, följer här.
Avel
Under 2017 kommer arbetet fortgå med långtidsstudien gällande hälsostatusen hos
hundar födda 2012. Fokus kommer att ligga på att engagera dem som ännu inte
anslutit sig till studien samt att se till att samla in svar på den uppföljande enkäten
från alla deltagare.
Blodprov och hälsostatus kommer eventuellt att samlas in under bland annat Club
Show och Flatmästerskapet.
Information om studierna kommer att delges alla på sektionsdagen innan
fullmäktigemötet.
Arbetet avseende RD och chorioretinopati situationen inom rasen kommer att fortgå.
Hoppas få igång ett forskningsprojekt med SLU angående RD.
Uppdateringen av RAS kommer slutföras.
Arbeta för att bredda avelsbasen.
Planer finns att få till en Uppfödarkonferens.
Hälsoenkät ska skickas ut till alla uppfödare med kullar födda 2014.
Klubben ska vara en aktiv remissinstans i avelsrelaterade frågor genom att avelsrådet
finns som informationskälla och bollplank till de uppfödare och hundägare som har
avelsrelaterade frågor och funderingar.
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Jakt
Fasta arrangemang
Flatmästerskapet: anordnas av Östra sektionen på Gålö Havsbad 12-13 augusti.
Rasmästerskapet: vårt officiella A-prov, anordnas av Bergslagen sektionen som en
andjakt den 21 oktober.
Nordiska mästerskapet: arrangeras av våra vänner i Finland och preliminärt datum
är 14-15 oktober. Lagtävlingen avgörs som ett officiellt B-prov och den individuella
mästaren utses på ett officiellt A-prov. Det svenska laget tas ut enligt fastställda
kriterier.
Övriga aktiviteter
För att öka intresset och förståelsen för rasens jaktliga funktion hos uppfödare,
hundägare, jaktprovsdomare, utställningsdomare och valpspekulanter planeras
följande aktiviteter:







Klubbens sektioner kommer att arrangera särskilda B-prov, både officiella och
inofficiella, samt ett antal working test.
Klubben stöttar de sektioner som genomför särskilda B-prov.
Klubben är en aktiv remissinstans i jaktliga frågor och fortsätter att bevaka vad
som sker inom det jaktliga området inom och utom landet.
Klubben arrangerar med enskilda medlemmars hjälp A-provskurser med
målet att fler Flatcoated retriever-ekipage ska ta steget ut på A-prov – och då
komma väl förberedda! Även deltagare utan hund är välkomna på dessa kurser
för att se och lära.
Jaktansvarig planeras delta på SSRK:s funktionärsträff.

Klubben kommer också att:
 Kontinuerligt informera om den jaktliga utvecklingen via klubbens samtliga
informationskanaler som Charmören, hemsida, sociala medier, broschyrer
mm.
 Genom riktade reportage och information via klubbens samtliga
informationskanaler som Charmören, hemsida, sociala medier, broschyrer
mm öka kunskapen om sambandet mellan goda jaktliga egenskaper och goda
retrieveregenskaper.
 Stimulera sektionerna att arrangera målinriktade apporteringskurser och
officiella och inofficiella prov genom ett ökat samarbete mellan HS och
sektionerna.
 Uppmuntra sektioner att föreslå medlemmar som vill utbilda sig till
jaktprovsdomare.
 Via klubbens informationskanaler som till exempel hemsida och sociala
medier uppmuntra medlemmar att delta som funktionärer på jaktprov.
Klubben kommer dessutom att arbeta vidare med att:
 Öka intresset för A- och B-prov genom reportage i Charmören, på hemsidan,
sociala medier och via sektionerna och därigenom få fler hundar till start på Aoch B-prov samt öka andelen hundar till pris.
 Öka intresset för working test och mock trials genom reportage i Charmören,
på hemsidan, sociala medier och via sektionerna för att stimulera fler ekipage
till start.
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Hitta olika forum mellan rasklubb, jaktprovsdomare, utställningsdomare och
uppfödare för att främja rasens mentala och jaktliga utveckling.
Uppmuntra både uppfödare, hanhundsägare och hundägare att genomföra
FB-R för att därigenom få bättre kunskap om sin egen hunds jaktliga
egenskaper och för att få bättre underlag för utvärdering av avelsdjurens
nedärvningsförmåga.
Uppmuntra Flatcoated retrieverägare överlag att jaktträna sina hundar och
delta i målinriktade jaktträningskurser för att få bättre kunskaper om sin egen
hunds jaktliga egenskaper.

Exteriör
Under 2017 kommer klubbens Club Show arrangeras av vår Skåne/Blekinge sektion
lördagen den 20 maj. Årets plats är Bosjökloster Slott i Höör.
Domare är
Hanar: Mrs Chris Holmes
Tikar: Mrs Gemma Jacobs
Exteriöransvarig planeras delta på SSRK:s funktionärsträff.
Klubben ska uppmuntra lämpliga medlemmar som önskar bli exteriördomare samt
bevaka vad som sker inom utställningsområdet inom som utom Sverige och vara en
aktiv remissinstans i utställningsärenden.
Utbildning
Fasta arrangemang
Flattlägret: arrangeras den 25-28 maj på Backamo lägerplats, Ljungskile. Fem
grupper på olika nivåer erbjuds jaktliga kurser. Instruktörer Heidi Kvan (Norge),
Anna-Lena Wendt, Jens Palmqvist, Annika Christiansen (Danmark), Katarina
Eriksson
Övriga arrangemang
A-provskurs för Flatcoated retrievers arrangeras i Uppland under hösten.
Föreläsningar om jakt och jaktprovsverksamhet i Sverige, Norge och Danmark,
planeras i samband med årets Flattläger. Kommer att vara öppna och gratis för alla
medlemmar i FRK.
Klubben kommer också att:
 Stimulera sektionerna att arrangera målinriktade apporteringskurser.
 Uppmuntra sektioner att föreslå medlemmar som vill utbilda sig till
jaktprovsdomare.
Klubben kommer dessutom att arbeta vidare med att:..
 Uppmuntra både uppfödare, hanhundsägare och hundägare att genomföra
FB-R för att därigenom få bättre kunskap om sin egen hunds jaktliga
egenskaper och för att få bättre underlag för utvärdering av avelsdjurens
nedärvningsförmåga.
 Uppmuntra Flatcoated retrieverägare överlag att jaktträna sina hundar och
delta i målinriktade jaktträningskurser för att få bättre kunskaper om sin egen
hunds jaktliga egenskaper.
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Retrieverklubbsträff
Retrieverklubbsträffar planeras under 2017.
Information
Nyhetsbrev skickas ut via mail. Välkomstbrev sänds ut kontinuerligt till nya
flatägare av vår ras, samt utskick till nya medlemmar kommer fortgå under 2017.
Tidningen Charmören kommer ut med fyra nummer och klubben fortsätter att
utveckla hemsida och Facebook sida.
Ungdomsgruppen
Ungdomsgruppen kommer att ha möten och aktiviteter under året, bl a
monter på klubbens aktiviteter och apporteringsträningshelg.
Möten
Styrelsen planerar möten både telefon och fysiska. Under året kommer även
telefonmöten med sektionerna att ske.
Klubben deltar även på övriga möten som SSRK samt SKK kallar till.
Sektionsträff och Fullmäktige hålls i Upplands Väsby den 18-19 mars.
Våra kommittéer planerar telefonmöten under året.
Föreningsteknik
Det planeras utbildning i föreningsteknik för styrelsen.
Sektioner
Sektionerna får en sektionspeng baserad på antal medlemmar i sektionen.
Mässor
Vi planerar att vara med på två mässor detta år, Stockholm Hundmässa, My DOG i
Göteborg.
Samarbetspartners
Vi har fortsatt avtal för 2017 med våra samarbetspartners Försäkringsaktiebolaget
Agria och Royal Canin Sverige AB. Vi fortsätter även vårt samarbete med
Studiefrämjandet och PAW Of Sweden.
Budget
Budgeten redovisas separat
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Medlemsavgifter
Huvudstyrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter
Nuvarande avgifter för medlemskap
Medlemsavgift: 250 kr/år
Familjemedlemskap: 65 kr/år
Uppfödare som anmäler valpköpare som ny medlem: 100 kr/ny medlem
Utlandsmedlem: 375 kr/år

Tidaholm februari 2017
Flatcoated retrieverklubbens huvudstyrelse
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FRK Budget 2017
Intäkter
Medlemsavgifter
480 000 kr
Valpförmedling
6 500 kr
Julannonser
6 000 kr
Sponsring/annonsörer 35 000 kr
Flatbutiken
5 000 kr
Uppfödarlänkar
10 000 kr
Hälsoprojektet
10 000 kr
Raskompendiet
1 500 kr
Flattläger
135 000 kr
689 000 kr
Kostnader
Sektionspeng
Inköp flatbutiken
Möteskostnader HS
Fullmäktige
Sektionsmöte
Delt SSRK möten
Medlemsregister
Hemsida
Rasdata/Lathunden
Charmören
Post/adressering
Klubbförsäkring
Avg SSRK
Bankavgifter
Mässor
Kontorsmtrl/förbrukn
Föreningsarkiv
Jubileum

Avelsrådet
Avelsrådsutbildn
Utbildning Lathunden
Möteskostnader AR
Medl DKK+NKK
Hälsoprojektet
RAS
RD SLU
Medlemskonferens

-11 000 kr
-5 000 kr
-40 000 kr
-50 000 kr
-40 000 kr
-18 000 kr
-73 000 kr
-6 000 kr
-2 000 kr
-150 000 kr
-2 000 kr
-7 000 kr
-20 000 kr
-3 000 kr
-10 000 kr
-2 500 kr
-1 200 kr
-20 000 kr
-460 700
kr
-3 000 kr
-2 000 kr
-3 000 kr
-900 kr
-10 000 kr
-3 000 kr
-5 000 kr
-9 000 kr
-35 900 kr
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Jaktsektionen
A-prov
Nordiska
Flatmästerskapet
Exteriörsektionen
Raskompendium
Club show
Utbildningssektionen
FB-R
Flattläger
A-provsträning
Föreningsteknik
Informationssektionen
Rasbok 2015
Utskick
Ungdomssektionen
Aktiviteter

Resultat

-10000
-7000
-13000
-30000
0
-8000
-8000
0
-135000
-4000
-1000
-140000
0
0
0
-5000
-5000
9 400 kr
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Fastställande av reseersättning till styrelseledamöter,
revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer
Huvudstyrelsens förslår oförändrade villkor för reseersättning, d v s att
klubben följer lägsta statliga milersättning á 18.50 kr/mil.
Nuvarande reseersättning
Nuvarande reseersättning

18,50 kr/mil

Tidaholm 2017-02-09
Flatcoated retrieverklubbens huvudstyrelse
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2017
Valberedningens förslag till
Huvudstyrelse FRK
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Hans Olofsson
Ordförande (nyval 1 år)
Bor: I hus på landet utanför Växjö tillsammans med Camilla.
Tidigare styrelsearbete: Jag var aktiv i 4H i ungdomsåren. I ca 15 år var
jag bla ordförande och kassör på alla nivåer i organisationen dvs klubb,
krets, län och riksförbund. Var delaktig i planering av arrangemang så
som riksläger och SM i plöjning. Jag är ordförande i Tävelsås sockenråd.
I FRK Småland har jag varit sekreterare under några år. Dessutom har jag
varit med i planering och genomförande av tre Flatmästerskap i Småland,
de två sista som kommissarie. Var kassör och v. ordförande i SSRK
Småland under 7 år.
Mitt hundliv: Född på 60-talet i Småland med mjölkbönder som föräldrar, en tax fanns på gården.
På hustruns inrådan skaffade vi en flat i slutet på 80-talet. Jag blev snabbt intresserad av
jaktträningen, nådde till ÖKL med vår första hund som blev 14 år. Vera och jag kom till ÖKL, men hon
blev bara 5 år. Med Vera fick jag förmånen att vara apportör på jakter. Aiza tog jag över som 7-åring,
hon var då i EKL och tillsammans tog vi oss hela vägen till jaktchampionatet. Vi blev även vinnare av
VKL på Flatmästerskapet 2011. Skorpan min senaste hund blev nästan 6 år innan cancern slet oss
isär. En underbar höst hade vi tillsammans med 3 st 1:a-pris i EKL, men framförallt många härliga
jaktdagar. Jag är utbildad provledare i SSRK har anordnat flera WT och även varit domare på några
WT. Nästa flat kommer i mars, så hustruns Cosmo får sällskap, och jag en träningskamrat.
Vad kan jag bidra med till FRK: Med min erfarenhet av föreningsarbete vill jag gemensamt med
övriga styrelsen föra arbetet framåt för FRK. Jag ser utställning och jaktprov som de två viktigaste
delarna i avelsarbetet för att få fram den bästa jakthunden, jag vill jobba för att undvika en delning
av rasen som skett med labradoren.
Vad ni inte visste om mig: Jag bakar världens godaste chokladbiskvier till varje jul.

Marie Carlsson
Vice ordförande (Omval 2 år)
Bor i: Nyköping
Arbete/utbildning: Nyköpings smådjursklinik som Leg Djursjukskötare
Tidigare styrelsearbete eller liknande erfarenhet: Har tidigare suttit i HS
som utställningsansvarig och som jaktansvarig. Varit ordförande i
Norfolkterrier klubben och sekreterare i Södermanlands
kaninavelsförening. Är i dags läget ordförande i Svenska Terrier Klubben.
Mitt hundliv: Har haft Flat sedan jag föddes då min mamma startade Björshults kennel, har även fött
upp Norfolk terrier och några kullar Cocker spaniel och Labrador. Nu föder jag upp Flat och
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Borderterrier. Har startat på jaktprov sedan jag var 16 år och är provledare för SSRK. Är sedan 2011
utställningsdomare. Dömer Flat, Border, Norfolk, Norwich, Cairn, Parson och Jack russel terrier.
Vad jag kan tror jag kan bidra med till FRK: En stor erfarenhet inom avel och föreningsarbete. Stor
vana att arbeta i styrelser.
Vad ni inte visste om mig: Jag har fött upp och ställt ut olika djur hela mitt liv, bland annat kaniner,
råttor och hamstrar. Ett år hade jag Sveriges vinstrikaste råtta.

Annelie Karlsson Karjalainen
(omval 2 år)
Bor i: Tidaholm med man och ett av våra tre barn som är snart 17 år och
dom två utflugna barnen är 19 resp. 26 år.
Arbete/utbildning: Undersköterska
Tidigare styrelsearbete eller liknande erfarenhet: Aktiv inom SBK och
styrelsearbetet i snart 30 år. Bland annat som ordförande under lång
perioder och sekreterare i SBK samt sekreterare i Flatklubben,
Schapendoesklubben.

Mitt hundliv: Är uppvuxen med hundar och har varit aktiv med hund sedan ungdomen. Efter haft
golden under många år började jag studera flatten och beslutade mig för att nästa hund skulle bli en
flat. Så första flatten kom in i mitt liv 1996, en hane som blev 13 år. För tillfället finns det två flattikar
och en flathane samt två schapendoes i familjen. Har mest ägnat mig åt brukssök och lydnad tidigare
men på senare år allt mer jaktträning. Jag tränar aktivt med min tik Riita både lydnad och jakt och
hoppas på att starta henne under 2017. Jag är utbildad SBK-instruktör och har hållit kurser sedan
slutet av 80-talet.
Vad jag kan tror jag kan bidra med till FRK: Jag hoppas att jag med många års erfarenhet av styrelseoch föreningsarbete och stort intresse för vår ras ska kunna bidra till HS på olika sätt.
Vad ni inte visste om mig: Släktforskar sedan några år bakåt. Ett super roligt fritidsintresse som jag
varmt kan rekommendera.

Jessica Svensson
(omval 2 år)
Bor i: Jag, mannen, mannens son och vår gemensamma son bor i
Gemla som ligger mitt i mellan Växjö och Alvesta i Småland.
Arbete/utbildning: Jag är utbildad lärare i förskola/ förskoleklass
och arbetar idag som lärare i särskola inriktning träningsskola.
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Tidigare styrelsearbete eller liknande erfarenhet: Jag bö rjade mitt ideella styrelsearbete på
brukshundsklubben fö r ca 15 år sedan. Jag har suttit på poster som ledamot, sekreterare och kassö r
genom åren, jag har provat på de flesta rollerna i en styrelse. För närvarande sitter jag som kassör i
FRK HS.
Mitt hundliv: Min fö rsta hund kö pte jag 1997. Det var en golden retriever som hette Mozart. Med
honom tränade och tävlade jag mest lydnad. Efter något år kö pte jag en till golden (Mascot) som jag
tyvärr bara fick behålla 4 år innan han vandrade över regnbågsbron. Nästa hund drog mig in i
flattevärlden. Jag kö pte Scobie 2004 efter ett år kö pte jag en flatcoated till (Nisse). När Scobie
vandrade ö ver bron kö pte jag Herrman och i dagsläget är det Nisse och Herrman som bor här med
oss. Nisse är fyllda 12 år och trivs bäst med att springa omkring i skogen eller att slappa. Herrman
är den hund jag tränar och tävlar med. Vi har startat i Ö kl och är på några utställningar per år.
Hundarna används också på eftersö k mest på rådjur men även lite småvilt ex. räv.
Vad jag kan tror jag kan bidra med till FRK: Jag hoppas att jag tillsammans med övriga
styrelsemedlemmar kan planera och genomföra aktiviteter som bidrar till att Flatcoated retrievern
utvecklas på allra bästa sätt.
Vad ni inte visste om mig: Jag är utbildad ungdomsledare och handikappsledare inom ridsporten. Var
dock 20 år sedan jag arbetade på en ridskola :)

Daniel Källberg
Ledamot(fyllnadsval 1 år)
Bor i: Är en man på 31år som bor i Kungsör tillsammans med min
sambo, vår dotter på 6år och 3st hundar, 2st flattar och 1st
labrador.
Arbete/utbildning: Arbetar inom Försvarsmakten i Arboga.
Tidigare styrelsearbete eller liknande erfarenhet: Har suttit i
FRK-Bergslagens styrelse i 5 år varav de 3 senaste som
ordförande, har även hunnit med att sitta i SSRK-Bergslagens en kortare period. Har varit med och
anordnat SSRKs RM-2014 sedan anordnade jag FRK:s RM-2015 och är med och anordnar FRK:s RM2017, agerar även provledare och kommissarie på B- och A-prov inom SSRK-Bergslagen.
Mitt hundliv: Jag brinner för flatten som ras då den är en underbar familjehund, otrolig energi
sprider den och som jakthund är den uthållig, smart och arbetar alltid med en otrolig glädje och lust.
Jag använder framförallt våra hundar i jakten då vi apporterar änder och fasaner på större gods samt
så använder jag dem i all min privata jakt med allt från jakt på gäss till att stöta älg med. Jag finner
det otroligt roligt att starta C-, B- och A-prov med våra flattar.
Vad jag kan tror jag kan bidra med till FRK: Framtiden inom klubben så hoppas jag kunna vara med
och påverka den jaktliga biten för denna ras då jag brinner stort för just denna bit. Jag hoppas privat
även kunna ta fina meriter med vår yngsta flat ”Morran” (Coatfloats Final Knockout)och kanske starta
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en kennel med jaktlig inriktning först och främst sedan hoppas jag även kunna göra min äldsta flat
”Spättan”(Pumpans Morgonstjärna) till jaktchampion och vara med och slås om titeln på
rasmästerskapet men det är svårt med så många fina flattar och duktiga flatte ägare som man står på
linjen bredvid.

Catarina Wingård
Ledamot(fyllnadsval 1 år)
Bor: Haninge utanför Stockholm,
Arbete/utbildning: Utbildad djurvårdare, diplomerad
hundmassör och barnskötare. Arbetar som
avdelningsansvarig på en förskola i Haninge kommun.
Tidigare styrelsearbete eller liknade erfarenhet: Inte ingått
i någon styrelse tidigare, men någon gång ska ju vara den
första! Har dock ett flertal förtroendeuppdrag på olika nivåer på jobbet (sitter bland annat i
strategigrupp för enheten vilket består av fyra förskolor, driver miljöarbetet i enheten vilket
förskolan fick mottaga kommunens miljöpris för 2016)
Mitt hundliv: Uppvuxen med Finsklapphund. Första flatten införskaffades 2004, sen dess har
hushållet bestått av 1-3 flattar, i dagsläget finns två stycken flatthannar. Vi är aktiva inom
apportering, viltspår, rallylydnad och utställning.
Vad jag tror jag kan bidra med till FRK: Jag hoppas att jag kan bidra med idéer och tankar genom
mitt intresse och engagemang kring rasen i helhet.
Vad ni inte viste om mig: Tog jägarexamen 2010

Susanna Hagman
Ledamot (Kvarstår 1 år)
Bor: På en gård i Knutby, med sambo och barn, och såklart
alla djuren.
Arbete/utbildning: Jobbar natt som personlig assistent, men
är utbildad Djurvårdare.
Tidigare styrelsearbete eller liknande erfarenhet:
Jag började min bana i klubben med att ingå i
Ungdomsgruppen och informationskommittén. När jag
sedan blev för gammal för ungdomarna så blev det att ta en
plats i styrelsen som suppleant. Nu har jag även hunnit med
att sitta som exteriöransvarig ett år, och jag hoppas få sitta
kvar i styrelsen många år till.
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Mitt hundliv: Började när jag föddes då min familj hade Grand Danois. Flatcoated blev det för snart 7
år sen. Håller på med lydnad, agility, eftersök, praktisk jakt på både älg och vildsvin med hundarna
och så klart apportering.
Vad jag tror jag kan bidra med till FRK: Har kanske inte lika mycket kunskap som flera andra i
styrelsen men hoppas kunna bidra med nytänkande och idéer för hur vi ska behålla flatten som den
suveräna allroundhund den faktiskt är.
Vad ni inte visste om mig: Har tävlat i Dart, både i lag och individuellt. Har vunnit både pokaler och
medaljer och, min bästa placering är trea bland alla tjejer i Sverige!

Kurt Idulv
1:a suppleant (nyval 1 år)
Bor: bor på Fogdö utanför Strängnäs
tillsammans med min hustru Marie och just nu
tre hundar, två Flatcoated Retriever och en
Labrador.
Mitt hundliv: Den första ”Flatten” kom in i mitt
liv 1999 och sedan dess har den rasen funnits
med i hushållet, en rolig och social ras som jag
aldrig kommer att vara utan. Jag tycker
apporteringen och jobbet som hundförare gör
på jakterna är bland det viktigaste, det är
dessutom väldigt roligt. Jag jagar både klövvilt
och fågel med våra hundar och startar gärna på
prov av alla det slag (A-B-C-prov)
Jag har varit B-provledare i många år och håller på att utbilda mig till diplomerad C-provdomare. Det
som är viktigt för mig är att man ska ha roligt tillsammans med sin hund

Peter Flink
2:a suppleant (nyval 1 år)
Bor: i Sörmland och har nu en ung Flatcoated Retreiver-tik och
en Labrador. Jag har varit flatägare och medlem i klubben sedan
1991 och har nu min tredje Flat men har även haft andras Flattar
under längre eller kortare perioder.
Tidigare styrelsearbete eller liknade erfarenhet: Jag har suttit
som sekreterare och ordförande i Östra sektionen under några
år och som utbildningsansvarig i HS en kort period.
Jag har även suttit som ordförande på ett antal årsmöten för
FRK/Östra. Var viltansvarig i SSRK/Östra under 11 år då jag
skaffade vilt till B-proven i SSRK/Östra.
Jag är instruktörsutbildad och har varit med och hållit bl.a.
apporteringskurser. Innehar Jägarexamen och har med olika hundar varit med och apporterat sedan
början av 2000-talet. Har startat på B-prov i samtliga klasser liksom på C-prov (WT)i samtliga klasser.
Med den tidigare Flat-tiken Speja var vi med på flera Mocktrials i träning och tävling.
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Jag har varit med på och startat på samtliga Flatmästerskap sedan 2002.
År 2008 var jag med och arrangerade FM då Östra höll i tävlingen. Jag höll i Ekl-upplägget och är
nu med i arrangemanget av årets FM som Östra ansvarar för.
Jag startade också på Unghundsderbyt 2008 med min labrador och prisplacerades samt var skytt på
förra årets U-Derby.
Jag har också varit funktionär på B-prov ett antal gånger och har varit med och arrangerat ett B-prov i
Ekl. Jag har även varit domare på ett par inofficiella B-prov.
Under FRK/Östras årliga Flatfestival har jag bl.a. ansvarat för viltspår samt startat på WT och dömt
WT på några av dessa.
På den s.k. Sektionskampen som genomfördes under flera år, har jag varit med som lag-medlem och
lagledare. Jag lade också upp denna två-dagarstävling ett år då FRK/Östra höll i apporteringstävlingen mellan Östra, Bergslagen, Värmland och Gävle/Dala sektionerna.
Jag har även arrangerat s.k. kennelkamper (apporteringstävling) mellan Feedback’s och ett par andra
kennlar.
Under ett antal år då Tullgarn Game Fair arrangerades, ansvarade jag för den s.k. Scurryn
(apportering på tid) och även varit skytt på lagtävlingen i apportering under Game Fair’n.
År 2003 utbildades jag m.fl. via Flat-klubben Östra sektionen, i att vara WT-domare. Allt sedan dess
har jag varit domare på 80WT’n var av 19 st 2016. Har dömt WT’n för olika SSRK-avdelningar,
Flatklubben i olika sektioner, Labrador- och Goldenklubben. Har dömt ett Labrador-, ett
Goldenmästerskap och ett Ungdoms-SM. Samt dömt på Flatmästerskap vid 5 tillfällen.
För medlemmar i Flatklubben, Labrador- och Goldenklubben har jag genomfört ett antal utbildningar
för de som vill starta på WT. Teori och praktik.
Via SSRK/Ö har jag deltagit på fortsättningskurs för WT-domare och även utbildning för A-prov.
Jag har även varit med och hållit i FRK/Östras uppföljning för WT-domare.
Jag satt även som moderator på SSRK/Västras WT-konferens för domare och provledare.
Vid ett tillfälle satt jag med som stöd och assisterande instruktör på SSRK/Ö’s2-dagars WTdomarutbildning.
Några gånger har jag fört hund resp. varit lagledare vid SSRK/Ö uttagningstävling av lag till lag-SM
och hade turen att få följa med SSRK/Ö’s lag som domarrepresentant vid lag-SM i Västernorrland.
Vad jag tror jag kan bidra med till FRK: Det känns alltid bra att kunna arbeta för Flatklubben och dess
medlemmar. Jag hoppas och tror att FRK-HS kommer att göra ett bra jobb för klubben.

Revisorer
Lars Berglund, Auktoriserad Revisor (omval 1 år)
Kjell Ekström (omval 1 år)

Revisor suppleant
Carina Lundeklev (omval 1 år)
Eva Wiegert (omval 1 år)
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Motion till FRK:s fullmäktige 2017
Undertecknad yrkar att man vid fullmäktige 2017 tar upp de ändrade åldersgränser
som glömdes bort i propositionsförfarandet för ändrade krav för valpförmedling, vid
2011 års fullmäktigemöte, och ändrar kraven på utställning till: "Minst VG i officiell
klass efter 15 månaders ålder"
Bakgrund:
Innan ändringen 2011-01-10 kunde en hund från 15 månaders ålder endast anmälas
till en klass - UKL
(Om den hade jaktmerit även till JKL) Hade hunden uppnått 15 månaders ålder
fanns det bara denna klass att anmäla till fram till 24 månaders ålder.
Valpförmedlingskraven var också således " minst 1:a Ukl".
Då regelverket från kvalitetsbedömning med siffror ändrades, internationaliserades
också åldersgränserna, vilket medförde att man från 15 månaders ålder kunde
anmäla både i jun.kl, ukl och ökl, ända fram till 18 månader.
Motivering:
Idag är ett VG/EXC inte godkänt för valpförmedling i Jun. kl även om det tagits efter
15 månaders ålder.
Undertecknad vill belysa att de internationaliserade åldersgränserna glömdes bort
vid 2011 års fullmäktige och därför ta upp frågan till diskussion samt ev. ändring då
undertecknad anser att det är 15 månaders ålder som ska gälla och inte klassen.
Västerlanda 1 oktober 2016
Karin Friberg
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Till
FRK:s Fullmäktige
Proposition nr 1
Önskemål om att skänka vandringspris till FRK.
Bakgrund
Huvudstyrelsen har emottagit önskemål från Anna-Lena Wendt och
Ingela Karlsson att få skänka ett vandringspris till Flatcoated Retrieverklubben
enligt statuter nedan. Ett vandringspris där resultat tagna utomlands får räknas med.
Tidigare beslut
Årsmöte/Fullmäktige har för en längre tidsaspekt bakåt fattat beslut om att alla
vandringspriser inom Flatcoated Retrieverklubben enbart ska gälla svenska meriter.
Huvudstyrelsens förslag
Med anledning av tidigare beslut ber huvudstyrelsen fullmäktige fatta beslut i frågan
om regeln ska ändras eller kvarstå.
Styrelsen för Flatcoated retrieverklubben

Mekko och Leias Vandringspris
Vandringspris instiftat för att hedra två av Sveriges mest jaktmeriterade flattar,
NORD JCH DK BRCH DK WTCH FTAW Coatfloats Marimekko, ”Mekko”, och NORD
JCH DK BRCH SE SpCH NVMJ 2015 Waternuts Caleigh, ”Leia”. Mekko och Leia är förutom att de båda bl a har Cert på A-prov, Cert på officiellt WT, tillsammans har
ingått i laget som vunnit lagtävlingen på Nordiska Mästerskapet för flatsex år i rad,
vunnit Norska Retrievermästerskapets veteranklass - två av ytterst få retrievers som
erhållit jaktchampionat i fyra nordiska länder.
Priset är utformat för att premiera årets mest framgångsrika svenskägda Flatcoated
Retriever på jaktprov. Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen i samband
med FRKs klubbmöte. Priset instiftades 2016. Eventuell revidering av statuterna ska
ske i samråd med instiftarna.
Tre resultat, endast officiella stambokförda meriter, enligt nedan fastställda statuter
får räknas, plus eventuella pluspoäng för placering på nämnda mästerskap eller
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deltagande i mästerskap som kräver kvalificeringsresultat. Har championat eller HP
erhållits under året räknas detta som extra pluspoäng. Om två eller fler ekipage
erhåller samma poäng vinner den hund med högst resultat på A-prov. Hunden ska
föras av ägaren eller någon i dennes familj.
Vinnaren ombesörjer att ett foto på ekipaget, samt en kort beskrivning över hur
meriterna erhållits, sätts in i det fotoalbum som medföljer priset. Vinnaren förbinder
sig att returnera priset till FRKs huvudstyrelse i god tid före nästkommande
klubbmöte.
Markaryd 2016-11-01
Ingela Karlsson& Anna-Lena Wendt
A-prov

B-prov
Elitklass

CACIB/R-CACIB, Cert/CK oavsett
land, FTW (vinnare) Open
(UK/Irland)
1:a pris/Excellent Ekl oavsett land,
FTWA (placerad)/CoM
(UK/Irland)

Officiellt WT
Poän
Elitklass/Vinnark g
lass
20
18

Cert/CK (DK)
1:e Vinnare

16
15
14

2:e Vinnare

13

1:a pris
(oavsett land)
2:a pris Ekl/UDM/Godkänt
Praktiskt jaktprov/
2:a pris
(oavsett land)
3:e pris
1:a pris Åben/Godkänd
KKL/PlaceradNovice(UK/Irland)
Extra pluspoäng obegränsat
antal
Plac 1-4 DK/NO Elitprövet,
SE/NO/DK/FI
Retrievermästerskapet
Vinnare FM (Ekl) SE/FI
Deltagit DK/NO Elitprövet, SE
Retrievermästerskapet, FRKs
Rasmästerskap
Erhållitchampionat (A-, B-prov,
WT)
Hederspris (HP)

3:e pris
(oavsett land)

12
3:e Vinnare
4:e Vinnare

11
10

+ 4 poäng per mästerskap

+4

+ 1 poäng per mästerskap

+3
+1

+ 2 poäng per championat

+2

+ 1 poäng oavsett antal HP

+1
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Till
FRK:s Fullmäktige
Proposition nr 2
Regel för styrelsemedlem och avelsråd
Bakgrund
Huvudstyrelsen har reflekterat över svårigheten att rekrytera medlemmar till
poster både inom styrelse och avelsrådet. Huvudstyrelsen hyser stor respekt till
tidigare beslut men ser nu att man bör diskutera frågan vid fullmäktige. En styrelse
bör bemannas med den kunskap som krävs på dom olika poster huvudstyrelsen är
uppbyggd av. Styrelsen är väl medveten om att denna fråga diskuterats vid flera
årsmöten/fullmäktigemöten efter första beslut fattades.
Tidigare beslut
Årsmöte/Fullmäktige har för en längre tidsaspekt bakåt fattat beslut om att
ledamöter i styrelsen och personer i avelsrådet inte får genomföra kombinationer
som ej uppfyller valpförmedlingens krav.
Huvudstyrelsens förslag
Med tanke på svårighet att rekrytera medlemmar till huvudstyrelsen poster föreslår
man att lyfta ur styrelsen från denna regel så att valberedningen har mer medlemmar
att tillgå vid rekrytering.
Styrelsen för Flatcoated retrieverklubben
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Till
FRK:s Fullmäktige
Proposition nr 3
Proposition gällande Y-söms katarakt
Bakgrund
Vid Fullmäktigemötet 2014 beslutades att Y-sömskatarakt Affekterad hund bör paras
med fri individ. Man ser nu att kravet hindrar avelsrådets strävan att öka avelsbasen
och att använda äldre individer i avel. Det har använts hundar med Y-söms katarakt
under många år och har inte sett några problem. Dom flesta av vår ras drabbas av Ysöms katarakt när dom kommit upp i åldern.
Tidigare beslut
[Utdrag från proposition vid fullmäktigemöte 140323]
Nya krav på ögondiagnoser för FRK valpförmedling Avelsrådet för Flatcoated
retrieverklubben föreslår härmed att kraven för hälsostatus på ögonen för
valpförmedling hos FRK ändras till nedanstående:
- Y-sömskatarakt Affekterad hund bör paras med fri individ
[Slut på utdrag]
Fullmäktige tillstyrkte propositionen.
Huvudstyrelsens förslag i samråd med avelsrådet
Huvudstyrelsen och avelsrådets önskan är att man ändrar gällande krav och
istället tillåter att man får para individer som är drabbade av Y-söms katarakt
och som fått sin diagnos efter 4 års ålder.
Styrelsen för Flatcoated retrieverklubben
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Till
FRK:s Fullmäktige
Proposition nr 4
Proposition gällande Valphänvisnings regler
Bakgrund
I samband med SSRK:s avelskonferens den 11-12 februari 2017, fick huvudstyrelsen
information om att Flatcoated Retrieverklubbens krav för valphänvisning behöver ses
över.
Då dessa regler kan behöva ändras snabbt vid behov och för att slippa invänta ett
fullmäktigebeslut bör beslutsförfarandet ändras.
Huvudstyrelsens förslag
Styrelsen föreslår på grund av ovanstående, att fullmäktige ger huvudstyrelsen
uppdraget att i framtiden ansvara för FRK:s valpförmedlingsregler, så att dessa ska
kunna omarbetas vid behov och hålla dem aktuella.
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