Flatcoated retriver klubben avd. Umeå

Kallelse till Styrelsemöte

2014-04-08

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Flatcoated Retriverklubben, Umeå sektionen
Tid: tisdag den 8 april kl 19
Plats: IKSU sport, Sportgränd 7, Umeå
Närvarande:
Bosse Johansson, ordf
Margareta Ericsson Lif
Klara Joelsson
Madde Mattsson
Anna Forsmark
Frånvarande:
Malin Sandström
Sara Tjärnkvist

1. Ordförande förklarade mötet öppnat
2. Föregående protokoll justerades
3. Madde och Anna valdes till justeringspersoner
4. Dagordningen fastställdes
5. Rapport från adjungerade vid mötet
Annika Bay och Karin Lexberg besökte oss och rapporterar från fullmäktigemötet.
Följande punkter togs upp:
- Britt-Marie berättade om Clubshow i Sundsvall. Kompendium kommer att tas fram så
att man inte behöver uppfinna hjulet varje gång.
- Rasspecialen. Sista anmälan den 1 maj. Kristihimmelsfärdsdag är tävlingsdag.
- Flatkompendiet som är en rasbeskrivning - kompendium med bilder uppdateras. Alla
uppmanas skicka bra bilder till till Lena Hägglund. Färdig till domarkonferensen 2015.
- Ungdomsgrupp finns inom FRK, mest verksam i Stockholm. Ambition finns att få upp
det till Norrland. Sökes ungdomar under 26 år som är intresserade.
- Jaktprov – statistiken. Startande sjunker hela tiden. Varför?
- Flatmästerskapet går i år i Gävle Dala. Norrland arrangerade 2011. Prestigefylld
tävling.
- Nordiska mästerskapet går i Sverige (A-prov). Kristianstad. Datum?
- Funktionsbeskrivningen för retriever. Finns ingen inom FRK i Norrland som kan ta
steget upp och bli beskrivare. Funktionär – testledare – beskrivare. Dessa tre steg
tillämpas. Syftet är att bevara retrieverrasens kännetecken. Samtliga tre funktioner
deltar i provet som har ett antal moment av apportering, sök, passivitet etc.
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Det kostar ca 400 kr att beskriva sin hund.
Studiefrämjandet pratade om utbildningar. Lars Berglund, revisor i FRK, efterlyser
redovisning från sektionerna till huvudstyrelsen. Kassörsmöte för sektionerna
kommer att arrangeras. Viktigt att Malin deltar. Bokföringsprogram gemensamt för
alla klubbar diskuteras?
Råd och Anvisningar för Flatmästerskapet. Kompendium ska tas fram.
Förslag från Mittsvenska: Att vi arrangerar ett mästerskap tillsammans med
Mittsvenska i Norrland.
Norrbotten har ansökt om att få starta en sektion.
Annika är utbildningsansvarig i huvudstyrelsen.

Fullmäktige:
Prisutdelning.
Årets flat: Lustans i Sundsvall
Motion 1 avslogs.
Motion 2 bifölls.
Motion 3 bifölls.
Hedersmedlemmar kommer ut på remiss.
Enkät om hälsoläget till 2012 års kullar har skickats till alla som köpt. Dåligt med svar (7-8
st.).

6. Uppföljning av tidigare fattade beslut
Se nedan.
7. Ekonomisk rapport
-

187:50 dras för bokföringsprogrammet varje månad. Är det värt det?
Margareta kollar med revisor om gratisversioner. Vi har max 100 transaktioner per
år.

8. Utställningsansvarig
-

-

Flatshowen i juni
Domaren klar. Auktoriserad domare från Offerdal, Jämtland. Kontraktet ivägskickat. Göra
klart angående boende etc. återstår. Kostnader: resa och boende, domararvode.
Inofficiella tävlingar har låga domararvoden.
Uppföljning från tidigare möte: insamling av priser samt inventering av material
Ringsekreterare (Eva Lundmark) och utropare behövs.
Prisutbärare 2 st.
Katalogförsäljning.
Trycka kataloger ca 50 st.
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Anmälningstiden går ut 1 juni 2014. Flyttas till 27 maj. Tävlingsdag är den 14 juni.
Rosetter ska beställas. Madde och Sara fixar.
Sponsorer och priser (kvittolådorna och hundmat).
Termoskannor finns 4 st. (?).

9. Utbildningsansvarig
- Resultatet av intresseförfrågan på hemsidan: Intresse finns för att arrangera kurser.
Kursledare: Apporteringskurs för nybörjare en heldagskurs: Lollo och Sara tackat nej
Testar inför hösten i stället.
Nybörjarkursen med inriktning mot start 1:an (6 tillfällen): Lollo och Gunilla ej svarat.
Lena Lundmark ej svarat – kolla igen?
Labbklubben ska ha en kurs. Kan vi haka på där?
- Viltspårskurs: Klara kollar med Björkstadens. Anlagsprov först, öppen klass innehåller
längre spår, längre liggtid och skott,
- Lydnadskurs: jaktlydnad? Hösten. Helgträffar. Maila idéer till Klara.
- Utbildning av testledare till Funktionsbeskrivning, Ö-vik 24-25 maj. Vi har ingen att
skicka.
10. Jakt/Viltspårsansvarig
Samarbete med Mittsvenska? Fundera? Hösten (september).
11. Information och hemsideansvarig
Inget särskilt att rapportera. Inget särskilt till Charmörens juninummer.
12. Medlemsfrågor
13. Nya medlemmar
Förteckning medlemmar har inkommit från FRK centralt. Vi får fortfarande ingen signal
om när vi fått ny medlem till sektionen.
En hel del mailadresser finns. Beslutade att skriva Medlemsbrev. Anna fixar.
14. Inkommande post
15. Övriga frågor
-

Fråga från Labradorklubben angående byte av träningskvällar. Vi meddelar att vi gärna
byter från augusti till maj. Klara svarar.

16. Mötet avslutades
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Nästa möte hålls måndag den 26 maj 2014 kl. 19 på IKSU spa, Umedalen

Justeras:

Madde Mattsson

Anna Forsmark

