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Förslag till dagordning

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Fastställande av röstlängd

§ 3. Val av ordförande till mötet

§ 4. Styrelsens val av sekreterare för mötet

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare

§ 6. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

§ 7. Fastställande av dagordningen

§ 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut med resultat och

balansräkning

§ 9. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning

samt bokslut

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2023

§ 12. Styrelsens förslag till budget för 2023

§ 13. Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och övriga

funktionärer

§ 14. Val av ordförande i styrelsen

§ 15. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas

tjänstgöringsordning

§ 16. Val av revisorer samt revisorssuppleanter

§ 17. Utse valberedning om tre personer varav en sammankallande

§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-17

§ 19. Ärenden som sektionsstyrelsen hänskjutits till årsmötet samt motioner som inkommit till

styrelsen

§ 20. Utdelning av Östra sektionens vandringspriser och championat-tavlor

§ 21. Övriga frågor

1) Motion nr 1 till FRKs fullmäktigemöte: Årets Nosework Flat

2) Proposition till FRKs fullmäktigemöte: Revidering av regler och riktlinjer för

Flatmästerskapet.

§ 22. Mötets avslutande
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FRK Östras Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen
Antal medlemmar 31/12-2022: 722.  Detta representerar en ökning med 28 medlemmar (4%) under

året.

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande: Camilla Bäck

Vice ordförande: Therese Olander

Sekreterare: Helena Lindberg

Kassör: Kristina Söderberg

Utställningsansvarig: Emma Johansson

Jaktansvarig: Camilla Bäck

1:a Suppleant: Lotta Strauss

2:a Suppleant: Lena Rösiö

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten

Valberedningen

Har bestått av Gunilla Lefwerth, Sanna Wrang och Rita Säbom (sammankallande).

Revisorer
Har under verksamhetsåret varit Lena Gustavsson och Camilla Norberg

Revisorssuppleanter har varit Nils Dahlström och Ann Carlsson

Skrivelser och remisser
Mail har kontinuerligt inkommit från medlemmar samt från HS. De har besvarats eller hänförts vidare.

Hemsida
Hemsidan samt Facebook har hanterats av styrelsen samt Hans Jarlö som varit webbmaster. En helt

ny hemsida har tagits fram under året enligt FRKs nya grafiska profil.

Aktiviteter
FRK Östra har under året arrangerat aktiviteter utifrån Folkhälsomyndighetens, SKK’s och SSRK’s
rekommendationer för Covid 19.

o Jägarexamen
o Olika tema kurser inom apportering för nybörjare och för mer erfarna
o WT/Sektionsmästerskap
o B-prov
o Inofficiella utställningar
o Trimkurser
o Ringträningar
o Föreläsningar
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o FB-R
o Viltspårskurser
o Sammankomster för medlemmar t.ex medlemsdag och gemensam promenad

Aktiviteterna beskrivs i mer detalj nedan.

Några rader från ordförande

Klubben har nu över 700 medlemmar vilket är fantastiskt roligt. Efterfrågan på aktiviteter har ökat

och fler och fler medlemmar engagerar sig i klubben. Vi arbetar för och med RAS i våra aktiviteter och

har som mål att uppfylla de krav som finns uppsatta i RAS. Vi i styrelsen tycker det är väldigt roligt att

träffa våra medlemmar och när restriktionerna släppte under 2022 blev det väldigt tacksamt att få

erbjuda aktiviteter igen där vi kan träffas utan begränsningar.

31 maj hade vi en trevlig middag där alla som blivit förtroendevalda i klubben blev inbjudna. Många

av oss har varit förtroendevalda i klubben i många år men vi har aldrig fått chans att träffas. Det

gjorde vi nu och vi fick en mycket trevlig kväll med god mat och mycket hundprat.

Några gemensamma aktiviteter vi genomfört under 2022:

Bogesund Retriever Event 6 juni: FRK Östra tillsammans med Golden klubben Östra,  Labrador

klubben Östra  och Svenska Jägarförbundet på Bogesunds Jakt och Kursgård. En lektävling med mat

och aktiviteter där alla intäkter oavkortat gick till Läkare utan gränser och UNHCR i Ukraina. Totalt

samlade vi in 54.840 kr. Mer om detta event finns att läsa på Facebook under Bogesund Retriever

Event

Medlemsdag 31 juli med olika prova på aktiviteter ute på Muskö. Vi hade Jessika Westblad som

instruktör för att prova på viltspår och klickerträning. Mats Lindmark hade prova-på workingtest. Lena

Rösiö och Emma Johansson hade prova-på utställning. Under dagen kunde man även gå FB-R med

Gunilla Lefwerth som beskrivare och Christine Jansson testledare. En trevlig dag där fler medlemmar

bara kom förbi för att mingla.

Tackträning för FRK Östras funktionärer 9 oktober hos Jill och Peter Raneryd vid Lilla Träskaten. Vi

delade upp dagen så att alla fick möjlighet att träna på önskad nivå. Vi fick 13 nkl ekipage på fm och

13 ökl/ekl ekipage på em.  Det är alltid roligt att ge tillbaka till funktionärer som ställer upp för

klubben, och vet ni, vi har världens bästa funktionärer som ställer upp i vått och torrt. Stort varmt

tack för era insatser under 2022.

Gemensam promenad ordnades 15 November i Hagaparken. En skön promenad avrundades med lite

träning inför kommande Första advents utställning.

/Camilla Bäck, Ordförande FRK Östra

Jakt / Apportering

Inom jakt och apportering har vi i Östra sektion haft följande aktiviteter 2022:
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I februari erbjöd vi kurs mot Jägarexamen som distansutbildning. Pehr Söderman höll i den

tillsammans med Jägarförbundet i Stockholm och 20 medlemmar deltog. Flertalet valde att skriva

teoriprovet och även fortsätta med att fullfölja jägarexamen med den praktiska delen.

Helgen 19–20 mars hade Anna-Lena Wendt 4 apporteringskurser på Bogesund som var mycket

uppskattade. Kurs 1: Kom igång med apportering, kurs 2: Kom i gång med apportering fortsättning,

kurs 3: Cirkelträningar nkl mot ökl kurs 4: Cirkelträning ökl mot ekl. För kurs 1 och 2 hade Therese

Olander och Camilla Bäck en presentation om A, B och C prov, redde ut olika begrepp inom

retrievervärlden och besvarade frågor.

Mellan den 7 april till 12 maj hade Anita Norrblom träningstillfällen med olika teman. Skotträning,

viltträning, markering, prova på B-prov i nkl. Kurserna var väldigt uppskattade.

Hanna Pettersson hade två stycken 2-dagars apporteringskurser i april/maj. En var för ekipage som

ville komma igång med apportering och den andra kursen var för de som ville bygga på sina

kunskaper i olika moment. Båda kurserna fick även prova på vilt. Den 12 juni hade Hanna Pettersson

en uppföljningsdag för dessa kurser på Fågelbro Gård.  Lasse Johnson kom på lunchen och berättade

om historien om retrievern, vilket var mycket uppskattat.

Sista helgen i april hade Asbjörn Kristiansen ett internat på Fågelbro Gård där 8 ekipage deltog, det

var för ekipage som hade klarat av nkl och ville vidare i sin träning. Mycket uppskattat

Den 15 maj hade vi B prov i nybörjarklass (nkl) och i öppenklass (ökl). Totalt deltog 30 ekipage 16

ekipage i nkl och 14 ekipage i ökl. Domare i nkl var Mats Närling och i ökl Tina Engström. Då det var 2

prov behövde vi många funktionärer och skyttar vilket vi fick. Ett härligt gäng som gjorde att dagen

flöt på. Resultaten finns att läsa på SSRK prov

Vi hade två nya apporteringskurser med Karin Friberg i år som hette  Med sikte mot Excellent i nkl på

B-prov samt Med sikte mot Excellent i ökl B-prov. Båda kurserna blev fulla snabbt. Kurserna var på 4

träffar mellan maj-augusti och däremellan var det läxor och uppföljning via facetime. Både dummie

och vilt ingick i kurserna. Mycket uppskattade kurser som det önskades mer av.

Vattenapporteringskurs för nybörjare samt för fortsättning hade vi med Karin Friberg med ett tillfälle i

maj och ett i juni.

Helgen 11–12 juni hade Asbjörn Kristiansen markeringsträning vid Grillby vi hade hyrt marken av MRI

så vi även kunde använda skott. Många ville komma inför unghundsderbyt och Flatmästerskapet. Det

erbjöds träning på alla nivåer

Den 4 september hade Hanna Pettersson och Sandra Jansson varsin apporteringskurs i Österåker på

mark vi aldrig varit vid tidigare men vi hoppas få återkomma till. Hanna tog hand om ett gäng som

ville komma igång med apportering och Sandra för de ekipage som kommit en bit på väg.

Den 25 september hade vi ett ekl B-prov utanför Uppsala med 28 startande. 4 ekipage blev

jaktchampions under dagen, dömde gjorde Ola Thunberg och Kurt Idulv. Ett mycket uppskattat prov

där 4 ekipage startade tillsammans sedan gick 2 ekipage med ena domaren för landmomenten och 2
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ekipage med andra domaren för vattenmomenten, sedan bytte man plats.  Duktiga skyttar och

funktionärer var med oss under dagen. Resultaten finns att läsa på SSRK prov

Inga jakter har vi kunnat erbjudas under 2022 då det inte funnits plats för oss på de ställen vi tidigare

har fått vara med och jagat på. Fågelinfluensan har gjort att det inte funnits så mycket fågel och varit

en bidragande orsak.

Sektionsmästerskap 15 oktober; dagen när FRK Östras sektionsmästare inom workingtest skulle koras

ute på Jägarförbundets marker vid Jaktgården Bogesund. Vi startande med 23 nybörjarklass ekipage

på fm, när de var klara hade vi prisutdelning och lunch innan vi bytte mark och välkomnade 20

öppenklass och 9 elitklass ekipage. Domare för dagen var Sören Svärd, Mats Lindmark, Ralf Falkeland,

Peter Wingård och Kurt Idulv. Vi tackar alla som deltog för en fantastisk dag. En trevlig och härlig

stämning genomsyrade dagen. Våra skyttar Christer Näs, Marie Elgström Claesson, Tina Engström,

Pehr Söderman, Bettan och Esbjörn Holm hade ett ekipage i varje klass som de tilldelade skyttens pris

till och det var mycket uppskattat.  Vi gratulerar och hurrar för FRK Östras sektionsmästare, pristagare

och alla individuella framgångar. Alla resultat kan ni läsa på www.frkostra.se

Sektionsmästare 2022 blev:

- Nybörjarklass: Helena Lindberg med Conover’s Sweetheart

- Öppen klass: Dorothea Bexelius med Magic of Ace Spice-Girl

- Elitklass: Pia Thunberg med Feedback´s Dream Destiny

Vi gratulerar även FRK Östras Dualmästare 2022: Tina Engström och Engsboda I’m All Brown. Detta

fina och duktiga ekipage samlade ihop mest poäng genom sina resultat på FRK Östras workingtest

den 15 okt samt Flatshowen 27 nov. Stort grattis säger vi till Tina och Hamlet

/Camilla Bäck, Jaktansvarig

Utställning / Exteriör

FRK Östra sektion har under 2022 haft många olika aktiviteter i temat utställning.

Vi har haft ringträningar under året:

- 24/2, 10/3 och 24/3 i Uppsala för instruktör Sofie Krigholm, Touch Up Hundträning.
- 14/6 och 21/6 i Järfälla för instruktör Helen Berggren, Helens Hundkurser

Föreläsning Anatomi och Bedömningsteknik hölls 30 mars på Scandic Järva Krog med Moa Persson
som föreläsare. 28 deltagare. Uppskattades av deltagarna och vi hade bra diskussioner. Var en lyckad
kväll där vi bjöd på kaffe, smörgås och fika under kvällen.

Vårens Flatcoated Retriever Show gick av stapeln 2 april 2022 i Jälla Ridhus, Uppsala. Det var 52
anmälda hundar och domaren denna dag var Cecilia Edberg, Kennel Black Mica´s.

Resultatet från denna show blev:
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- BIR Miss Magic´s He´s An Idol, Ägare Tilde och Linn Udin
- BIM Mirax Take A Look, Ägare Ylva Belin.

Även haft en Fördjupningskurs i Anatomi och Bedömningsteknik med Moa Persson den 5-6/11 på
Scandic Infra City, Uppland Väsby. Var en liten grupp på 6 deltagare, från hundägare till uppfödare.
Man hade med sina egna hundar under söndagen som både vi och Moa gick igenom. En riktigt trevlig
helg med många aha-upplevelser och mycket bra frågor och funderingar.

Vi höll 2 trimkurs-kvällar 5/10 och 12/10. Det var Lena Rösiö och Emma Johansson som höll i dom.
Det var full grupp båda kvällarna med 6 deltagare per gång. Fokuset var vardagstrimning. Vi visade
olika verktyg som är bra att använda sig av samt visade hur man går tillväga när man trimmar en
Flatcoated Retriever.

Den 27 november 2022 hade vi Första Advent Flatcoated Retriever Show i Nyäng Ridhus, Nyköping.
Det blev ett fantastiskt antal på 85 anmälda hundar. Domaren var Lars Nilsson, Kennel Inspiration.

Resultatet från denna show blev:

- BIR Almanza Watch My Skills, Ägare Geir-Ove Andersen och Lotta Anderson.
- BIM Don´s Royal Ascot, Ägare Susanne Wrang.

Under denna show hade vi fyra tävlingar om Bästa svarta, Bästa Bruna, Bästa Huvud och Bästa
Rörelser.

- Bästa Svarta Almanza Watch My Skills, Ägare Geir-Ove Andersen och Lotta Anderson.
- Bästa Bruna Almanza Dancin´On The Tables, Ägare Geir-Ove Andersen och Lotta Larson
- Bästa Huvud Engsboda Rock Around The Clock, Ägare TIna Engström
- Bästa Rörelser Black Mariners The Miracle, Ägare Anette Wesslan

/Emma Johansson, Utställningsansvarig

Uppfödning

FRK Östra bjöd in till Uppfödarträff den 20 mars och 11 st uppfödare kom, av sektionens 22

uppfödare.

Vi gick igenom delar av årets FRK avelsråds verksamhetsrapport 2021. Främst avseende avelsbasen

kontra barnbarns kurvan och hur vi arbetar med det i avelsarbetet. Vi diskuterade även HD index och

hur utfallet är efter årens alla röntgade individer och urvalen vi gör i avelsarbetet. Samarbetsavtalet

togs upp och sedan pratade vi och delade erfarenheter om olika saker som tillhör att föda upp valpar.

Ett till möte planerades till hösten men blev inställt pga lågt intresse.

/Lena Rösiö, Uppfödaransvarig
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FB-R

En person har under året genomgått SSRKs FB-R funktionärsutbildning.

Vi har stått som arrangör för 4 stycken FB-R under verksamhetsåret. Av dessa var ett för klubbens

räkning på Muskö under vår medlemsdag. De övriga 3 var kennel-beskrivningar.

/Kristina Söderberg

Viltspår

Under året har vi erbjudit våra medlemmar viltspårskurser både norr om Stockholm genom Jessica

Westblad från HundAkuten, samt söder om Stockholm genom Lena Lundin och Tina Fontler Lundin

från ViLTspårarna. Det har funnits kurser från anlagsnivå till elitnivå. Flera ekipage har även erhållit

viltspårschampionat efter kurserna.

/Lotta Strauss
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Balansrapport
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Resultatrapport
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Förslag till budget 2023
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Förslag till verksamhetsplan 2023

Jakt / Apportering

Övergripande mål jakt och funktion som står i våran RAS lyder följande:

Rasen ska besitta jaktliga grundegenskaper såsom apporterings- och söklust, följsamhet, lyhördhet

samt vattenpassion. Rasen ska hävda sig väl på såväl praktisk jakt som jaktprov.

Med de målen vi har att arbeta efter planerar vi följande inom jaktverksamheten 2023:

Tre B- prov fördelat på nybörjarklass, öppenklass och elitklass under året.

Apporteringskurs för nybörjare samt oerfarna ekipage.

Apporteringskurser med olika moment/ inriktningar som, markeringar, linjetag, vilt m.m.

Apporteringskurs med sikte på att starta B- prov under 2023.

Apporteringskurs för olika klasser med sikte på starta workingtest under året.

Vattenapporteringskurser på olika nivåer.

ÖVRIGT:

Samträningar med dummies och vilt.

6 juni Bogesund Retriever Event med övriga rasklubbarna i östra samt Jägarförbundet.

Sektionsmästerskap under hösten.

Prova på jakter under hösten.

Medlemsdag planeras in under våren med olika aktiviteter.

Camilla Bäck/ Jaktansvarig FRK Östra
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Utställning / Exteriör

Vi har som mål att anordna följande aktiviteter under 2023:

Två utställningar; vår och höst.

Föreläsning med temat Exteriör och utställning.

Trimkurs, där man får se och testa på att trimma själv.

Ringträning under hela året samt inför varje utställning vi anordnar.

Kurs i handling

/ Emma Johansson, Utställningsansvarig

Uppfödning
Vi planerar för 2 uppfödarträffar under året.

FB-R
Vi planerar att anordna 2-3 stycken FB-R kommande verksamhetsår.

Viltspår
Vi planerar en Anlagskurs på våren och en kurs i Öppenklass på hösten.
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Revisionsberättelse

Originaldokument signerat elektroniskt via Visma Sign:
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Valberedningens förslag till ny styrelse
Det har varit ett nöje att arbetat tillsammans med styrelse och medlemmar i vår klubb i frågor,

funderingar och förslag till nya medlemmar till styrelse och redovisning - tack för engagemang och

härliga samtal!

Efter samtal med samtliga ingående i nuvarande styrelse i början av hösten -22, förstod vi att det

skulle bli några förändringar även detta år. En ledamot samt två suppleanter avsade sig fortsatt arbete

i styrelsen. Ordföranden flaggade för att kunna tänka sig lämna över ordförandeklubban till någon

annan passande som kunde vara sugen på ordförandeposten.

Detta är valberedningens förslag, givetvis tillfrågade och med genomtänkta svar :

Camilla byter post och blir ledamot, Emma tar ordförandeklubban. Kristina och Helena sitter kvar som

ledamöter. Håkan kliver in som ny ledamot, Maria och Cecilia är nya som suppleanter. Hela

revisorgänget fortsätter.

Vi tackar Camilla för ett utomordentligt arbete som ordförande i vår klubb, det har känts tryggt och

lugnt. Toppen att du stannar som ledamot i styrelsen och fortsatt håller i vissa trådar. Tack Therese

vice ordf och Lotta med fler olika uppdrag, för era glada insatser under många år i styrelsen. Tack

Lena för detta år, lycka till med ditt nya uppdrag.

Förslag till styrelse 2023

Emma Johansson — ordförande, nyval 1 år

Camilla Bäck — ledamot, fyllnadsval 1 år

Kristina Söderberg — ledamot, omval 2 år

Helena Lindberg — ledamot, mandat 1 år

Håkan Eriksson — ledamot, nyval 2 år

Maria Waldemarsson — suppleant, nyval 1 år

Cecilia André Löfholm — suppleant, nyval 1 år

Camilla Norberg revisor - omval 1 år

Lena Gustafsson revisor - omval 1 år

Nils Dahlström 1:e revisorssuppleant - omval 1 år

Ann Carlsson 2;e revisorssuppleant - omval 1 år

/Valberedningen 2022 - Sanna, Gunilla, Rita

Presentation av nya ledamöter:

Maria Waldemarsson

Jag är snart 46 år, jobbar som hotelldirektör och bor tillsammans med mina barn och hundarna Sune

och Xit (som är min dotters welsh)  i Åkersberga. Jag har växt upp med hund och familjens första hund

var Robin-Hood, en Australisk Kelpie. Sen kom Rasmus, en Nova Scotia Duck Tolling Retriever och

intresset för en Retriver växte.
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År 2000 skaffade jag min första egna hund, en flat som hette Frida och har man en gång haft flat så är

det svårt att vara utan. Efter henne kom Chilli och sen Enter. Jag uppskattar flatten både som

familjehund och träningskompis och glädjen som finns i hunden. Spår och apportering är det jag

tycker är roligast när det gäller träning. Intresset för utställning har ökat med åren, så nu åker vi även

gärna på utställningar när tillfälle ges. Vi är mycket ute i naturen och åker gärna norrut till fjällen,

främst på sommaren för att vandra och njuta av naturen. Med stora barn blir det mer tid över för mig

och hundarna, vilket gör att jag nu ser fram emot att engagera mig i FRK Östra och hoppas kunna

bidra med ett positivt engagemang.

Håkan Eriksson

Håkan Eriksson nybliven pensionär som haft hund sen slutet av 1970 talet. Började med 3 st golden

sen kom första flatten på 90-talet därefter har det blivit 8st flattar till. För närvarande har vi 3st flattar

hos oss, vi tränar o tävlar med våra hundar. Under 2022 gick jag en provledarutbildning o ser fram

emot 2023 med nya prov o träningar.

Cecilia André Löfholm

När jag skaffade min första hund för 14 år sedan föll valet på flatcoated retriever, och sedan dess kan

jag inte tänka mig ett liv utan minst en flatt här hemma. Jag har idag två flattikar, Vega och Esme. Jag

bor i Stockholm. När jag är ledig tillbringar vi mycket tid ute i skog och mark, och när tillfälle ges

tränar vi gärna lite apportering till husbehov. Jag blev godkänd som funktionär för FB-R 2020 och

testledare 2022. Jag tycker att det är roligt att antalet anordnade FB-R ökar, och jag tror att det vid

sidan om olika prov fyller en viktig funktion för bevarande och ökad kunskap om retrieverrasernas

egenskaper.

Maria Waldemarsson Håkan Eriksson Cecilia André Löfholm
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Underskrifter

________________________ ____________________________

Ordförande Camilla Bäck Vice ordförande Therese Olander

____________________________ ____________________________

Sekreterare Helena Lindberg Kassör Kristina Söderberg

____________________________ ____________________________

Jaktansvarig Camilla Bäck Utställningsansvarig Emma Johansson

____________________________ ____________________________

1e Suppleant Lotta Strauss 2e Suppleant Lena Rösiö
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