MÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Utskriftsdatum

Mötesnummer/verksamhetsår

FSKs styrelse

Fysiskt möte

2015-11-14

2015-11-15

06/2015

Närvarande

Maria Köhlström, Eva Sandberg, Roald Christelius, Marie-Louise Sahlén, Marie Steffenburg Wennberg
Anmält förhinder

Elisabeth Fyhr, Maria Widén, Aina Sunde Dahl, Johannes Brolin

§ 60. Mötets öppnande
Ordförande Maria Köhlström hälsade styrelsen välkommen och förklarade
mötet öppnat.
§ 61. Anmälan av övriga frågor
a) Årsbok 2015
b) Medlemstidning/Nyhetsbrev
c) Field Specialen 2016
d) FSKs vandringspriser
e) Rasmonter Stockholms Hund mässa, My Dog Göteborg
f) Remiss från SKK ang. översättningen av standarden för field
g) Förtjänsttecken
§ 62. Fastställande av dagordning
Dagordning gicks igenom och godkändes.
§ 63. Val av mötessekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Marie Steffenburg Wennberg
§ 64. Val av justerare
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Marie-Louise Sahlén
§ 65. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll ej tillgängligt ännu
§ 66. Inkommande/Utgående post
Mail ang. My Dog inbetalning kommit. Detta var dock enbart en
orderbekräftelse, faktura brukar komma senare och ska mailas över till Eva så
snart den inkommit.
SKKs ”Hundrasguiden” och ”Köpa hund” tjänst behöver ses över vad det gäller
innehåll text samt ev. byte av bild.
§ 67. Rapporter
Ekonomi
Oförändrat sedan tidigare protokoll. Endast 11 medlemsblad har skickats med
porto då mailadresser har används till övriga medlemmar.
Utställning
Inget att rapportera. (Maria W deltog inte i mötet)
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Jakt
Jaktträning i Trosa/Nyköping 151107 blev inställd pga. för få anmälningar. Det
var 2-4 st. och minimikravet från instruktören var 8 st.
Ny dag planeras in för våren på samma ort och ev. då tillsammans med annan
rasklubb. Nybörjar/prova på dag planeras för våren och då åt västkustsidan.
Viltspår
Svårigheter med marker under hösten pga. jakttider. Ny prova på dag planeras
inför våren, liknande den som var planerad i våras.
Medlemstidning
Senaste medlemstidning var i PDF format och utskickad via mail till de
medlemmar som har och övriga fick en utskrift via post.
Avel
Inget att rapportera. (Aina SD deltog inte i mötet).
Maria K informerade om spontan frakturer i armbågsleder bland spaniels. Detta
är känt sedan tidigare inom jakt varianterna av springer och cocker men har nu
uppmärksammats på två fieldar (släkt) i England. Forskning pågår och det man
vet idag är att det drabbar framför allt unga hundar (runt 1 år) och är troligtvis
genetiskt betingat. Det syns inga förändringar på vanlig röntgen utan krävs
magnetröntgen för att upptäcka, DNA test finns inte.
Webb/Info
Annika Stjärneving är tillfrågad sedan tidigare och kommer ta över och
administrera den för FSK när det är praktiskt möjligt för henne.
§ 68. Övriga rapporter
Rapport från inledande möte i SSRKs spanielgrupp ang. diskussionen om en
delning av SSRK. På föregående Fullmäktige diskuterades förslag om en
förändring inom SSRK på tre olika grupper: spaniel, retriever och en ekonomisk
grupp för fördelning av medel. Retriever gruppen är på gång med förslag för sin
grupp.
FM kan enbart besluta om en upplösning av SSRK och då skulle rasklubbarna
falla direkt under SKK. Spanielgruppen behöver då ansöka till SKK om en egen
specialklubb för att detta ska vara möjligt. Diskussion hur det skulle kunna
organiseras för att bäst ta tillvara intressen för fieldens specifika rasfrågor. Hur
ska representationen i spanielgruppen se ut? Ska det vara delregioner och hur
ska representationen i så fall vara? Det finns förslag och idéer men viktigt att
bevaka rasens specifika område och att inte tappa inflytande över detta.
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§ 69. Övriga frågor
a) Årsbok
Diskussion ang. innehåll och vad som är intressant att få med i denna. Med
tanke på att det är 30-års jubileum är ett historieperspektiv vad det gäller
rasen och FSK tillkomst roligt att dokumentera och bevara för framtiden.
Beslut om en arbetsgrupp bestående av Maria K och Marie-Louise S samt
fråga Kerstin Sjöström om hon kan hjälpa till med detta.
Statistik och information över tid tas fram av respektive ansvarig inom varje
område, t.ex. utställning, viltspår jakt etc. och där Maria K kan ta fram
bilder. Redaktör saknas och alla ombeds ”tänka till” om vi har någon i
bekantskapskretsen. Utgivning beräknas till efter nyår.
b) Medlemstidning/Nyhetsbrev

Disk kring tidning eller nyhetsbrev. Vad efterfrågas från medlemmar vad
gäller innehåll, vad vill man läsa om? Mängden material är begränsat och
det kommer inte in så mycket från medlemmar. Förslag är att skicka
medlems/nyhetsbrev under året och göra ett större nummer av tidningen till
jul. Inget beslut fattades idag.
c) Field Specialen 2016

Domare Henric Frykstrand är tillfrågad enligt den ordning som beslutades
föregående möte men svar har inte kommit ännu. Bör komma inom någon
vecka för att hinna skicka förfrågan till nästa om Henric inte kan.
d) FSKs Vandringspriser

Vandringspriser är inte alltid lätt att veta var de finns, vem som senast
vunnit dem och logistiken kring när de ska byta innehavare. Av den
anledningen finns det förslag om att inte dela ut dessa priser längre. De
priser som FSK har finns angivna på en separat förteckning. Förslag och
beslut om att de som skänkt priset i första hand ska erbjudas att få tillbaka
det. Maria K skriver ett brev om förfrågan och att de i så fall överlämnas vid
tillfälle och inte kan skickas via post. Om någon inte vill ta tillbaka det
kommer det att delas ut en sista gång på kommande special och behållas
av den som då vinner det. Undantaget är ett silverfat som kommer läggas i
bankfack. Detta pris har utdelats till bästa flerfärgade vilket inte kommer
vara med på specialen 2016. Fler förändringar till specialen 2016 blir att
”bästa svenskfödda BIR/BIM” ändras till enbart BIR/BIM samt att samtliga
priser delas ut direkt i ringen istället för under middagen. Böcker och bilder
kommer att arkiveras.
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e) Rasmonter Stockholms Hundmässa och My Dog Göteborg

FSK har monter på Rastorget på båda mässorna. Disk kring praktiska
frågor och material. Saknas bemanning i Stockholm, My Dog är helt klart.
Sedan tidigare beslut utgår ersättning för lunch till de som står i montern.
Behöver material kompletteras, tyg, galler eller ”give away” karameller
inköpas finns det 500 kr totalt att spendera för detta.
Önskemål om ny bakgrundsbanderoll till My Dog då den gamla har varit
med om en hel del och är inte rolig att sätta upp. Finns en som användes i
Stockholm 2013 men den är svår att packa så den inte skadas under
transport. Beslut tas om en till varje mässa och att beställa en ny till My
Dog. Marie-Louise och Marie får uppdraget att hitta en prisvärd,
återkommer med prisuppgift.
De två st. roll-up som vi har, ligger skyddade och kan skickas mellan
mässorna. Den lilla skärmen med usb minne lämnas över idag och kan vara
kvar i Stockholm då vi löser det på annat sätt till My Dog.
Broschyrer saknas och beslut om nytryck av 500 st., 250 till respektive
mässa. Textinnehåll och bilder behöver ses över innan det går till tryckning.
Beslut om tryckning i Ulricehamn via Marie-Louise kontakt.
f)

Remiss från SKK ang. översättningen av standarden för field
SKK har översatt den engelska ras standardens färger till ”svenska”.
Roan har enligt förslaget översatts till ”skimmel”.
Vi delar frågan med cocker klubben där även ”röd”, ”gul” och ”orange” har
kommit med som färger.
Det är svårt att hitta en benämning som beskriver ”roan” korrekt.
Förslag: fläckig? (benämningen på SKKs Hundrasguiden är ”roan fläckig”.)
Kriterier för beteckningen ”roan” är att det ska finnas pigmentering i huden,
oavsett hur mycket eller lite som finns.

f)

SSRK har s.k. förtjänsttecken i valörer brons, silver, guld som kan ansökas
om och delas ut enligt de kriterier som finns på SSRKs hemsida.

§ 70. Datum för nästa möte

Förslag på datum via Doodle
§ 71. Mötet avslutas

Ordförande Maria Köhlström tackade alla för visat intresse och avslutade
därefter mötet.
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