Flatcoated retrieverklubben org.nr 802402-4617
Fullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-03-19

Plats: Hotell Scandic Upplands Väsby, Upplands-Väsby
§§1-20

Närvarande sektioner (antal röster inom parantes)
Bergslagen (1), Gävle/Dala (2), Mittsvenska (2), Norr (2), Småland (2),
Skåne/Blekinge (1), Värmland (2 ),Västra (4), Umeå (2), Östgöta (2), Östra (6)
Ledamöter huvudstyrelsen
Marie Carlsson, (Vice ordförande), Annelie Karlsson Karjalainen, Susanna Hagman,
Jessica Svensson
Valberedning:
Ulla Pietarinen
Revisor:
Kjell Ekström
Lars Berglund
Övriga deltagare:
Gunilla Lefwerth, Hans Olofsson, Peter Flink, Kurt Idulv, Catarina Wingård, Elisabeth
Vintermark, Anette Dyrén, Sanna Alatalo, Maria Bergendahl, Karin Friberg, Bitte
Sjöblom.
Mötesordförande:
Lars Ramberg
Protokollförare:
Annelie Karlsson Karjalainen

§1
Fullmäktigemötets öppnande
Huvudstyrelsens Vice ordförande Marie Carlsson hälsade alla välkomna och
förklarade fullmäktige 2017 öppnat klockan 11.20.
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§2
Fastställande av röstlängden
Efter genomfört upprop konstaterades att 11 sektioner med totalt 26 delegater var
representerade (bilaga 1). Därutöver deltog 18 övriga deltagare.
Fullmäktige beslutade att fastställa den för fullmäktige gällande röstlängden till 26
delegater.
§3
Val av ordförande och eventuellt vice ordförande för
fullmäktigemötet
Vice ordförande, Marie Carlsson presenterade huvudstyrelsens förslag Lars
Ramberg som ordförande för fullmäktige.
Fullmäktige beslutade att välja Lars Ramberg till ordförande. Fullmäktige valde att
inte utse någon vice ordförande.
Lars Ramberg tackar för förtroendet att få leda årets fullmäktige.
§4
Huvudstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Anmäldes att huvudstyrelsen utsett Annelie Karlsson Karjalainen till protokollförare
under fullmäktige.
§5
Val av justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden skall justera protokollet
Till att jämte mötesordföranden justera fullmäktigeprotokollet, tillika rösträknare
valdes Gunilla Lefwerth och Lena Hägglund
.
§6
Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat
Revisorer samt 18 närvarande medlemmar.
Fullmäktige beslutade att ge övriga närvarande närvaro- och yttranderätt.
§7
Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade
Huvudstyrelsen anmälde att utlysning av årets fullmäktige har skett enligt Flatcoated
retrieverklubbens stadgar. Annons för fullmäktige var införd i medlemstidningen
Charmören nr 4/2016 och nr 1/2017, annons på Flatcoated retrieverklubbens
hemsida samt utskick av kallelse den 27 januari till samtliga sektioner.
Fullmäktige beslutade att förklara fullmäktige stadgeenligt utlyst.
§8
Fastställande av dagordning
Föredrogs huvudstyrelsens förslag till dagordning och tidsprogram.
Anmälda frågor till §19 Prisutdelning, avtackning avgående förtroende valda.
Information FB-R , Ta gällande Eurochallenge The Game Fair.
Förslag från mötets ordförande att man utser två-tre personer som under dagen
förbereder val av valberedning.
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Mötet beslutar att väljaUlla Thienemann (Sammankallande), Monica Olofsson,
Anette Dyrén
Fullmäktige beslutade att fastställa förelagda dagordning med tillagda punkter
på § 19 samt val av tre personer som under dagen förbereder val av valberedning.
§ 9 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med
balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågorna samt
revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen för 2016 gicks igenom, rubrik för rubrik (bilaga 2).
Frågor som uppkom när man gick igenom verksamhetsberättelsen:
-

WT domarutbildningen som under året påbörjats i SSRK:s regi har till flera
närvarande på FRK/FM getts information om från andra rasklubbar och inte från
FRK . Tyvärr så känner inte närvarande styrelsemedlemmar till den heller.

Fråga uppkom gällande FB-R, om det är några som utbildats? Det går några från
sektionerna just nu, men det betalar respektive sektion för själva.
Brev som sänds ut av huvudstyrelsen till nya flatägare har inte uppfödarna fått se och
man har önskemål om att få ta del av det, så man vet vad som går ut till sina
valpköpare.
Vidare redogjorde Jessica Svensson, kassör, för 2016 års årsbokslut med balansoch resultaträkning (bilaga 3).
Hälsoprojektet budgeterade 44.000 men användes mindre och det beror på att
det var slut i på pengar i SLU.
Avelsrådets redovisning av arbetet med avels frågor gicks igenom. (bilaga 3).
Frågor som uppkom:
Har det gjorts några minnesanteckningar vid möten med Uppsala universitet och
SLU .
Inga pengar används ännu till RAS, men förklaring är att det inte kostat något ännu.
Fler deltagare behöver ta prover då man behöver nå över hälften födda 2012.
Önskade få tips ifrån sektioner hur man når ut till medlemmarna för att få in fler som
tar blodprov.
Anlagsstudie är tänkt att när alla studier är klara användas som underlag.
Uppfödarenkäten sjunker och tidigare var svarsfrekvens 70 % tidigare och är nu nere
på 39%. Den användes tidigare för kunna svara på kombinationer. Men just nu
används den inte.
Avelsrådet får via hälsoenkäten in, jämte redogörelse från försäkringsbolag,
kompletterande information om rasens hälsostatus och kan vid behov hjälpa
uppfödare som efterfrågar eventuella risker i någon/viss kombination.
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Detta sker fortfarande någon gång per år, utan att därför enskilda hundar eller
kombinationer uppges. I Charmören står årligen vilka kennlar/uppfödare som svarar
på uppfödarenkäten samt även en sammanställning publiceras av de defekter som
där uppges.
Önskemål mötet har är att:
 Man uppmärksammar uppfödarenkäten och gör den mer viktig igen.
 Enkäten sänds ut via brev istället, då det kan vara struligt via mail.
 Att man redovisar mer i Charmören.
 Om det ska ge något för uppfödarna så bör det komma tillbaka redovisning
till uppfödarna.
 Förslag att man skickar ur fler gånger och inte enbart vid 2 års ålder. kanske
vid 4-5 år. (Labradorklubben sänder ut hälsoenkäten var femte år.)
.
Styrelsen får uppdraget att se över problematiken med uppfödarenkäten.
Det är mycket synpunkter i hundvärlden gällande HD avläsningen. SSRK kommer
gemensamt med SBK skriva en gemensam motion till Kennelfullmäktige.
För många raser upplevs en stor förskjutning mot B- och C resultat. I Norge ligger
resultatet på samma som tidigare, de har inte övergått till nytt avläsninssystem som
skett i Sverige där det skett förskjutningar sedan nya systemet startade. Det är 50%
av C höfter som när de röntgas om här blir B.
Slutligen föredrogs revisorernas berättelse av revisorn Lars Berglund (bilaga
4).
 Det är fördelat så Lars tittar på siffror och pengar och Kjell verksamheten.
 Notering att sektionerna inte redovisat under året.
 FRK s ekonomiska ställning är god.
Fullmäktige konstaterade att styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med
balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågorna samt
revisorernas berättelse därmed var föredragen.
§10
Fastställande av balans- och resultaträkningen samt beslut om
enligt dessa uppkommen vinst eller förlust
Fullmäktige beslutade att fastställa balans- och resultat räkningen per den 31
december 2016.
Fullmäktige beslutade att enligt huvudstyrelsens förslag fastställa och överföra det
balanserade resultatet i ny räkning.

§ 11
Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de
uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen
Mötet saknade RAS i verksamhetsplanen. RAS är en del av
avelsrådets verksamhetsberättelse och borde ligga med i planen.
Styrelsen för 2016 fick i uppdrag att titta på detta under året.
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§ 12
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Fullmäktige beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja
huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
(Mötet ajourneras för Lunch 12.20- 13.20)
Efter genomfört upprop konstaterades att 11 sektioner med totalt 25 delegater var
representerade (bilaga 1). Därutöver deltog 18 övriga deltagare efter lunch.
Fullmäktige beslutade att fastställa den för fullmäktige gällande röstlängden till 25
delegater.
§ 13
Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till
a) Verksamhetsplan
b) Medlemsavgifter
c) Rambudget för kommande år
d) Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.
a) Verksamhetsplan för kommande år
Verksamhetsplanen för kommande år presenterades (bilaga 5).
Tillägg man önskar i planen:
 Geografiskt sprida A-provsträningstillfällen mer än tidigare år.
 Uppmana hanhundsägare/ uppfödare arrangera FB-R.
 Aktivt arbeta för att inventera/rekrytera lämpliga personer att utbildas inom
FB-R
 SSRK:s utbildning av certifierade WT domare november med ”kull nr 2”, blir
troligen i Västra FRK skall uppdatera/aktualisera vilka som ur egna led kan
rekommenderas gå denna utbildning.

Fullmäktige beslutade att med nämnda förslag lägga godkänner förslaget i
verksamhetsplanen för kommande år till handlingarna.

b) Medlemsavgifter
Förslag om oförändrad medlemsavgift presenterades (bilaga 6).
Notering till 2018 års fullmäktige gällande förslaget att man ger nya flatägare gratis
medlemskap till alla första året. Styrelsen får i uppdrag att titta på det.
Fullmäktige beslutade att lämna medlemsavgiften oförändrad från den 1 januari
2018.
c) Rambudget för kommande år
Rambudget för kommande år (bilaga 7) presenterades av Jessica Svensson, kassör.
Budgeterat plusresultat för 2017.
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Fråga uppkom om Flatlägret bör ligga på HS. Styrelsens svar är att man har
diskuterat det men inte kommit till beslut. En tanke man haft är att man ska låta det
cirkulera mellan sektioner som vill/kan ansvara för det.
Synpunkt som uppkom:
Att uppfödarlänken på webbsidan inte enbart ska vara en förmån utan att den även
innebär ett krav att exempelvis på att uppfödarenkäten fylls i och lämnas in.
Fullmäktige beslutade att godkänna och fastställa rambudget för kommande år.
d) Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.
Huvudstyrelsens förslår oförändrade villkor för reseersättning, d v s att
klubben följer lägsta statliga milersättning för närvarande 18.50 kr/mil.
Fullmäktige beslutade att lägsta statliga reseersättning och inga traktamenten utgår
till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.
§ 14
Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter till
klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Valberedningens förslag föredrogs.(bilaga 8).
(Mötet ajourneras för en kort paus 14.06- 14.18)
Val av ordförande för ett (1) år
Valberedningen föreslog Hans Olofsson (nyval 1 år)
Motförslag uppkom på Karin Friberg
Sluten röstning begärdes och vid röstning blev fördelningen 17 röster till Karin Friberg
samt 9 röster till Hans Olofsson.
Fullmäktige beslutade att välja Karin Friberg till ordförande för en tid av
ett år.
Val av Vice ordförande för två (2) år
Valberedningen föreslog Marie Carlsson (omval 2 år)
Fullmäktige beslutade enhälligt att välja Marie Carlsson för en tid av två (2) år
Val av fyra ordinarie ledamöter för två (2) år
Valberedningen föreslog:
Annelie Karlsson Karjalainen (omval 2 år)
Jessica Svensson (omval 2 år)
Daniel Källberg (fyllnadsval 1 år)
Kurt Idulv (fyllnadsval 1 år)
Fullmäktige beslutade enhälligt att välja Kurt Idulv och Daniel Källberg för en tid
av ett (1) år och Annelie Karlsson Karjalainen, Jessica Svensson till ordinarie
ledamöter för en tid av två (2) år.
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(Mötet ajourneras för kort paus 14.46- 14.55)
Val av två suppleanter för ett (1) år
Valberedningen föreslog:
Catarina Wingård ( nyval 1 år) 8 röster
Peter Flink (nyval 1 år) 24röster
Förslag uppkom på Maritha Forss (nyval 1 år) 17 röster
Fullmäktige beslutade enhälligt att välja Maritha Forss och Peter Flink till
suppleanter för en tid av ett (1) år.
Valberedningens förslag till suppleanternas tjänstgöringsordning:
1. Peter Flink
2. Maritha Forss
Fullmäktige beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
Kvar på sin mandatperiod i huvudstyrelsen sitter Susanna Hagman.
§ 15
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Valberedningen föreslog till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid
av ett (1) år:
Lars Berglund (omval 1 år)
Kjell Ekström (omval 1 år)
Carina Lundeklev (omval 1 år)
Eva Wiegert (omval 1 år)
Fullmäktige beslutade enhälligt att välja auktoriserade revisorn Lars Berglund och
Kjell Ekström till ordinarie revisorer för en tid av ett år, samt Carina Lundeklev och
Eva Wiegert till revisorssuppleanter för en tid av ett år.
(Mötet ajourneras för kort paus 14.57- 15.15)
(Bitte Lind lämnar mötet i samband med pausen)
Efter genomfört upprop konstaterades att 11 sektioner med totalt 25 delegater var
representerade (bilaga 1). Därutöver deltog 17 övriga deltagare efter pausen.
Fullmäktige beslutade att fastställa den för fullmäktige gällande röstlängden till 25
delegater.
Mötet beslutar att man avhandlar § 18 före § 16 - §17
§ 18
Ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion
som av lokal sektion anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktigemötet.
Proposition 4 Proposition gällande Valphänvisnings regler
Vice Ordförande redogör för propositionen.
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Synpunkter som kom upp:
- Fråga om varför man måste justera snabbt och inte kan vänta till fullmäktigemöte.
- Hur kommer sektionerna kunna påverka i framtiden?
Fullmäktige beslutade att tillstyrka propositionen

Motion gällande valphänvisnings regler
Motionen dras tillbaka av motionären.

Proposition 3 Proposition gällande Y-söms katarakt
Propositionen dras tillbaka av styrelsen.

Proposition 1 Önskemål om att skänka vandringspris till FRK där
utländska meriter ingår.
Synpunkter som kom upp:
- Att det har kommit till 3 VP:n under 10 års period.
- Stor risk om man öppnar för flera VP:n att det kommer in i andra discipliner
med utländska meriter.
- Regelrevideringar i dom andra länder kommer påverka, kan vi ha det så?
- Förslag uppmuntra VP instiftarna att istället skapa ett VP till något specifikt.
Fullmäktige beslutade att regler ska kvarstå att endast svenska meriter
ska gälla för FRK:s samtliga vandringspriser.

Proposition 2 Regel för styrelsemedlem och avelsråd
Synpunkter som kom upp:
- Motsägelsefullt att sitta i styrelsen och att kraven inte skulle gälla styrelsen.
- Förslag att man istället lägger kraft på att se över reglerna i sin helhet.
Fullmäktige beslutade att avslå propositionen.

§ 16
Val av valberedning
Följande förslag till ny valberedning lades fram:
Ann-Sofi Höijenstam (nyval 1 år), sammankallande
Lena Hägglund (fyllnadsval 1 år)
Tina Engström (nyval 2 år)
Fullmäktige beslutade enhälligt att som valberedning välja Ann-Sofi Höijenstam
som sammankallande för en tid av ett år samt Lena Hägglund för en tid av ett år och
Tina Engström för en tid av två år.
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Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16

Fullmäktige beslutade att omedelbart justera punkterna 14-16.

§ 19
Övriga frågor
Mötet diskuterar gällande avtal HS har upprättat och vad som gäller runt dessa.
Gunilla Lefwerth informerade om FB-R vars resultat stambokförs på SKK
Hunddata/Avelsdata .Verksamheten växer rejält. En kontaktperson saknas i FRK,
styrelsen får i uppdrag att utse en sådan. Starter på jaktprov är för flatcoats i
förhållande till antal registreringar endast 3,9%. I RAS dokumentet uppmanas
uppfödare såväl som hanhundsägare att samla avkommor ur en eller flera kullar till
att göra FB-R.
Peter Flink vill rikta en eloge till Tina Engström som suttit som ordförande i FRK/Ö
i 9 år och till Gunilla Lefwerth som arbetat för rasen och klubben sedan den bildades
1977 samt till Låtta Bergstrand som har jobbat med Charmören sedan Nr 4 1994.
§ 20
Mötets avslutande
Fullmäktigeordföranden tackar för gott samarbete under årets Fullmäktige och
överlämnar till den nyvalda ordförande att avsluta mötet.
Huvudstyrelsens nyvalda ordförande Karin Friberg tackar för förtroendet och förklarar
fullmäktigemötet avslutat klockan 16.05.

Vid protokollet:

Annelie Karlsson Karjalainen
Sekreterare

Justeras:

Lars Ramberg
Mötesordförande

Gunilla Lefwerth
Justerare
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