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FRK Östras Verksamhetsberättelse 2020 

Styrelsen 
Östra är den sektion som har ökat mest i medlemsantal under 2020. Med 25% ökning har vi 613 
medlemmar per sista december.  Detta har vi fått genom att erbjuda fler och olika typer av 
aktiviteter, samt gjort utskick och varit aktiva på sociala medier.  
 Vi kommer fortsätta jobba aktivt med våra medlemmar och följa upp statistik vi får från HS. Målet är 
att behålla våra medlemmar och värva nya.  
 
Styrelsen har under året bestått av:  

● Ordförande: Camilla Bäck 

● Vice ordförande: Therese Olander 

● Sekreterare: Lotta Strauss 

● Kassör: Kristina Söderberg  

● Utställningsansvarig: Lena Broms 

● Jaktansvarig: Camilla Bäck  

● Utbildningsansvarig: Rose-Marie Kullberg 

● Medlems/Uppfödaransvarig: Lotta Kalén 

● 1: a Suppleant: Annika Larsson 

● 2: a Suppleant: Eva Wassberg  

Styrelsen har under året haft 6 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 Eva Hörnmark 

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 av Hans Jarlö som varit webbmaster. 

Aktiviteter:  
FRK Östra har under året 2020 arrangerat aktiviteter utifrån Folkhälsomyndigheterna, SKK´s och 

SSRK´s restriktioner för COVID 19 

o Jägarexamen  

o 1 WT 

o 1 utställning  

o 1 inofficiellt B-prov, 2 officiella B-prov i NKL och 1 officiellt B-prov i ÖKL samt ett dubbel B-

prov i EKL på vilt 

o Fyra FB-R samt utbildat funktionärer inom FB-R 

o Viltspårskurs mot anlagsprov och öppenklass 

o Jaktlydnadskurser  

o Viltträning 

o Föreläsning om WT och träning 
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o Olika temakurser inom apportering för nybörjare och för mer erfarna  

o Jakt för nybörjare 

o Webinar 

Inga fysiska uppfödarträffar blev under 2020 pga. av Covid. Planering och förberedelser gjordes 

istället med föreläsningar som erbjöds i början på 2021.  Östra kommer fortsätta arbeta med 

uppfödarna i sektionen med målet om att lokala träffar ska vara möjligt under 2021.   

Jaktprovssekreterare 
SSRK slog fast att domararvodet från 2020 skulle höjas enligt följande, 

Domararvoden:  

A- och B-prov: 1250 kr       C-prov: 750 kr 

Det innebar att vi som sektion fick se över vår lagda budget och justera.  

Vårens WT och kurser blev inställt pga. corona. 

14 juni hade vi ett inofficiellt B -prov i NKL söder om Stockholm. 8 ekipage deltog, dömde gjorde 

Karin Cleeve. 

28 juni hade vi viltträning i Uppsalatrakten för våra medlemmar, de fick även möjlighet att köpa vilt. 

22 och 23 juli Örbyhus B-prov, öppen klass första dagen med 14 startande och nybörjarklass andra 

dagen med 18 startande. Dömde gjorde Anki Andersson. Maria Björklund gick med som domarelev.  

14 augusti Uppsala B-prov, nybörjarklass 18 startande och dömde gjorde Sune Nilsson. 

26 september Uppsala B-prov, elitklass 28 startande, dömde gjorde Sune Nilsson och Ola Thunberg. 

Kurt Idulv. Tina Engström gick med som domarelev. 

Resultat från alla B- prov finns på SSRK prov att läsa Resultat - SSRK Prov - Välkommen (sbktavling.se) 

Alla B-Proven har varit fulla och mycket uppskattade. Vi har haft fantastiska funktionärer som ställt 

upp i ur och skur.  

Temahelg september 
12–13 september var det tema apportering för så väl nybörjare som mer erfarna ute på Gålö. 

Lördagen hade vi halvdags föreläsningar. Asbjörn Kristiansen är domare på både C- och B-prov, tävlar 

med fina framgångar med egna hundar på A-, B- och C-prov och är en aktiv apportör på jakter, 

berättade om sin filosofi, hur han tränar sina hundar och skapar ett teamwork med dem.  

Mats Lindmark och Kurt Idulv är båda diplomerade C-provs domare med lång erfarenhet i 

retrievervärlden, hade föreläsning om A-, B- och C-prov med fördjupning i C-proven. Både teori och 

praktik fick deltagarna ta del av. 

Totalt deltog 30 personer under dagen fördelade på 2 grupper.  

En mycket uppskattad dag som avslutades med grillning.  

Söndagen hade vi WT och Sektions Mästerskap. 

Domare var Kurt Idulv (huvuddomare), Mats Lindmark, Ralf Falkeland, Asbjörn Kristiansen, och Sören 

Svärd. Provledare: Camilla Bäck och kommissarie Therese Olander. 



6 
 

Totalt anmälda hundar var 100 stycken, varav 50 hundar i NKL, 29 hundar i ÖKL samt 21 hundar i EKL. 

Ingen gemensam samling eller prisutdelning NKL startade på fm och alla var klara och lämnade 

provplatsen före lunch. ÖKL/EKL startade på em. Ingen publik. 

I varje klass korades också FRK Östras sektionsmästare. 

Vinnare i respektive klasser var: 

o NKL Topgrade Dangerous Drop förare Lena Almstedt 

o ÖKL Björshults Colour Of Justice förare Clas Ericsson 

o EKL Jaktyrans Gale Werner med förare Karin Lind 

FRK Östras sektionsmästare blev: 

o NKL Carmita Nuncio förare Liselotte Eckers 

o ÖKL Björshults Colour Of Justice förare Clas Ericsson  

o EKL Sort Guld Sound Of Plopp förare Elisabeth Ekener 

 

I år hade klubben möjlighet att få köpa in andjakter och erbjuda våra medlemmar. Vi valde då att ge 

möjligt för medlemmar som aldrig tidigare varit på jakt att delta. Praktisk och etisk genomgång både 

före och efter jakterna, och undervisning i hur man tar hand om viltet, ingick.  Även platser för 

åhörare utan hund erbjöds. 3 jakter blev det varav 2 på norra sidan och 1 på södra sidan, det var 

mycket uppskattat.  

Jaktansvarig Camilla Bäck 

 

 

 

 

Utställningsansvarig 
Frk Östra sektionen har under året haft 1st Flattshow.   

Årets enda Flattshow gick av stapeln lördagen den 15 augusti i Bastmora, Södertälje. 

Till utställningen var det 49 anmälda hundar för Domare Geir Ove Andersen, Kennel Söklustens. 

Vinnare: 

o BIR: NORD JV-19 Calzeat Causin Chaos Äg: Anette Dyrén. 

o BIM: DK JV-18 SE U(U)CH Caci´s Sherry Darling Äg: Paula Andersson. 

Övriga resultat finns på hemsidan 

Utställningsansvarig Lena 
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Utbildningsansvarig 
Under januari-februari 2020 hade vi två fulla kurstillfällen med jaktlydnadskurser i MRI-hallen, 

Grillby, med Anita Norrblom som instruktör.  

Kurserna var för både den erfarna och mindre erfarna hunden.  

I slutet på januari påbörjades en kurs i jägarexamen i FRK Östras regi.   

19 stycken medlemmar deltog. Vi träffades vid 4 tillfällen och fick ha sista tillfället digitalt. Kursledare 

var Jan Finnborg från Jägarförbundet.  

Den 31 maj erbjöds de som ville att skriva teoriprovet.   

29 februari var det provledarutbildning i SSRK Östras regi av Ingela Funck.  

Camilla Bäck deltog och fick förnyat intyg. (Uppdatering för provledare ska ske vart 5:e år.)    

Jaktlydnadskurs med Lena Karlsson för unghundar genomfördes med nöjda deltagare.  

I början på september startade apporteringskurser för Anita Norrblom. Steg 1 och steg 2 med totalt 9 

ekipage. 4 tillfällen vardera hade grupperna och alla var utomhus.   

27 september kurs med Anna-Lena Wendt inom dirigering. Kursen var full med många åhörare. 

18 oktober var det kurs med 4 olika teman i apportering för Anna-Lena Wendt och Jan-Erik Eriksson.  

Från nybörjare till erfarna. Alla kurserna var fulla med åhörare. Kurserna var utomhus. 

2 december erbjöds ett webinarium med Karin Friberg. Tema RAS. 

Viltspårskurser (2 st) nybörjare, mot anlagsprov, både på norra och södra sidan erbjöds våra 

medlemmar under hösten 2020.  

Ett flertal gick vidare och fick godkänt anlagsprov. 

1 viltspårskurs fortsättning, mot öppen klass, genomfördes på södra sidan under hösten. 

FRK Östra har utbildat 5 funktionärer inom FB-R under sommaren 2020. 

Genomförda FB-R;  

Den 15 mars i Norrtälje (kennel Decorous). Gunilla Lefwerth var beskrivare. 

Den 30 augusti i Ösmo. Sofia Bäcklund var beskrivare. 

Den 3 oktober i Nyköping (Kennel Alegnis). Ursula Thienemann var beskrivare. 

Den 17 oktober i Norrtälje (kennel Decorous). Gunilla Lefwerth var beskrivare. 

 

Utbildningsansvarig Rose-Marie Kullberg  
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Balansrapport 
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Resultatrapport 
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Förslag till budget 2021 
 

Verksamhet Intäkt Kostnad Resultat (kr) 

Jaktsektionen 91000 64000 27 000,00 kr 

Funktionsbeskrivning 7000 5000 2 000,00 kr 

Utbildningssektionen 100000 90000 10 000,00 kr 

Utställningssektionen 14000 14000 0,00 kr 

Flattfestival 15000 15000 0,00 kr 

Styrelsekostnader 0 10000 -10 000,00 kr 

Övriga intäkter 1000 0 1 000,00 kr 

Medlemsbidrag HS 2500 0 2 500,00 kr 

Övriga kostnader 0 10000 -10 000,00 kr 

Uttag fondkonto-utbildning 0 0 0,00 kr 

Totalt 230 500,00 kr 208 000,00 kr 22 500,00 kr 
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Förslag till verksamhetsplan 2021 
 

Jaktansvarig 
o Jakt och apporteringsskurser 

o Working Test  

o Flattfestival 

o Officiella B-prov  

o Jakter för nybörjare 

 

Utställningsansvarig 
o Genomföra 2–3 utställningar under året 

o Föreläsning med Ragnhild Ulin om trimning och handling 

o Planering av aktiviteter för valpar och unghundar med både teori och praktik 

 

Utbildningsansvarig 
o Jägarexamenskurs i digitalt forum 

o Viltspårskurser 

o FBR under året 

o Inofficiella B-prov 
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Revisionsberättelse 
 

Till föreningsstämman i Flatcoated Retrieverklubben Östra sektionen 

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Flatcoated 

Retrieverklubben Östra sektionen för år 2020. Det är styrelsen som har ansvaret för 

räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att bokföringslagen tillämpas vid 

upprättandet av årsbokslutet. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen 

på grundval av vår revision. Vi har även granskat att styrelsen utfört sitt arbete enligt 

utformade stadgar. 

Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Det innebär att vi 

planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss 

om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska 

ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en 

revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem. 

Det ingår också att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den 

upprättat årsbokslutet samt att utvärdera den samlade informationen i årsbokslutet. 

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 

bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att 

vår revision ger oss en rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret. 

Året har verkligen varit exceptionellt pga Covid-19 men vi anser att sektionen har skött det 

på bästa sätt och klarat av att leverera kurser och prov efter bästa förmåga. Sektionen har 

löst det på bästa tänkbara sätt både ekonomiskt och för medlemmarna. Dock finns det en 

osäkerhet kring framtida politiska beslut kring Covid-19 och hur det kommer att påverka 

verksamheten under 2021. 

   

Stockholm 2021-02-04 

 

Lena Gustavsson                                                                       Camilla Norberg 
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Information från Valberedningen 
 

Enligt stadgarna ska det i styrelsen vara ett ojämnt antal medlemmar. I vårt förslag till 

styrelsemedlemmar uppfyller vi det kravet med fyra ledamöter samt ordförande. I arbetet 

såg vi att fyra av medlemmarna hade samma antal år i mandatperioden, det skulle bli en 

felaktig fördelning. Mandattiden bör gå omlott så att inte fler än halva antalet ledamöter 

avgår samtidigt. 

 

Vi kontaktade SKK, Föreningskommittén och föreningskonsulent Annette Andersson i den 

frågan. Annette förklarade att vi kunde förlänga en av ledamöternas mandattid med ett år. 

Vi kontaktade Kristina Söderberg, ledamot i klubbens styrelse, och hon tackade ja till att 

förlänga mandatperioden. 

 

Efter denna omfördelning har vi nu förslag till ledamöter med mandatperioder som går 

omlott med varandra. På detta sätt garanteras vi att behålla kompetens och kontinuitet, att 

del av styrelsen har insikt och kunskap i det arbete som skett senaste året och att arbetet 

kan flyta på utan avbrott även om medlemmar väljer att avgå. 

 
Hälsar Valberedningen / Rita, Sanna, Gunilla 

Valberedningens förslag till ny styrelse 2021 
 
Ordförande  Camilla Bäck  omval 1 år  
Ledamot  Therese Olander omval 2 år 
Ledamot  Kristina Söderberg mandat 2 år  
Ledamot  Lotta Strauss  mandat 1 år   
Ledamot  Lena Broms  mandat 1 år    
 
Suppleant 1  Lotta Kalén  nyval 1 år 
Suppleant 2  Emma Johansson nyval 1 år 
 
Revisor 1  Lena Gustavsson omval 1 år 
Revisor 2  Camilla Norberg omval 1 år 
 
Revisor suppleant Nils Dahlström  omval 1 år 
Revisor suppleant  Ann Carlsson  nyval 1 år 
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Motioner och propositioner 

 

Motion nr 1: Återbördande av VP Årets Flat 
Återbördande av vandringspriset Årets Flat samt instiftande av nytt vandringspris 
 
Yrkande/Bakgrund 
Årets Flat får anses vara det högst ansedda och ”finaste” vandringspriset som delas ut i 
klubben. Vandringspriset tilldelas årets framgångsrikaste Flatcoated Retriever på 
jaktprov och utställning. 
Som svar på en motion om vandringspriset vid föregående fullmäktige informerade FRK 
HS att vandringspriset Årets Flat instiftades 1978 och ägs av företaget Nordsjö AB, idag 
Akzo Nobel (Nordsjö). 
Flatcoated retrieverklubben kan idag inte själv styra statuterna för priset utan det är upp 
till ägaren Akzo Nobel (Nordsjö) att bestämma. 
Vi anser det vara rimligt att klubben själv ska äga vandringspriset Årets Flat och därmed 
vid behov ha möjlighet att ändra statuterna efter medlemmarnas beslut på fullmäktige. 

Förslag till beslut 
Vi föreslår att fullmäktigemötet ger FRK HS i uppdrag att återbörda vandringspriset Årets 
Flat i sin nuvarande form till ägaren Akzo Nobel (Nordsjö) och att FRK HS instiftar ett 
eget vandringspris för Årets Flat, som ersättning till nuvarande pris. 
Inledningsvis föreslås statuterna för det nya vandringspriset vara desamma som för 
nuvarande vandringspris Årets Flat. 
 

2020-10-01 

Linda Vågberg 

Ingrid Andrén 

 

Flatcoated retrieverklubben Huvudstyrelsen: Svar på motion 
Bakgrund till FRK:s vandringspriser 
Skänkta vandringspriser ska godkännas av FRK HS, alternativt av sektionens styrelse. 
Donator äger rätt att bestämma statuterna. När FRK godtagit dessa har inte FRK rätt att 
ändra syftet med priset eller statuterna. 
Om priset inte längre är relevant att dela ut, eller om tävlingsformen upphör, ska priset 
återlämnas till donator. Den som mottar ett vandringspris förbinder sig att återlämna 
priset till klubben efter ett år och då i samma skick som det mottogs. Mottagaren står 
själv för eventuella transportkostnader. 
Priset Årets Flat har vandrat sedan 1978 och redovisar varje års vinnare genom de 
inskriptioner som finns på priset. Detta pris är en stor del av den historia som finns kring 
Flatcoated Retrieverklubben och värdefullt att bevara inom klubben. 
Huvudstyrelsen hänvisar till att Fullmäktige föregående år inte såg något skäl att 
förändra statuterna utan biföll HS svar på motionen rörande detta VP. 
Huvudstyrelsen kan heller inte se att något har förändrats sedan föregående år och ser 
ingen anledning att lämna tillbaka vandringspriset till donatorn. 
Huvudstyrelsens yttrande: 
Huvudstyrelsen föreslår därför Fullmäktige besluta att avslå motionen.  
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Underskrifter 

________________________ ____________________________ 

 

Ordförande Camilla Bäck Vice ordförande Therese Olander  

____________________________ ____________________________ 

Sekreterare Lotta Strauss Kassör Kristina Söderberg  

____________________________ ____________________________ 

Jaktansvarig Camilla Bäck Utställningsansvarig Lena Broms  

____________________________ ____________________________ 

 

Utbildningsansvarig Rose-Marie Kullberg  Medlems/uppfödaransvarig Lotta Kalén  

____________________________                             ____________________________ 

 

1:a Suppleant Annika Larsson 2:a Suppleant Eva Wassberg 

 

 


