FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FRK Jaktkommitté Telefonmöte 16/7 2018
§ 1-12
Ordförande: Tina Engström
Protokollförare
Beslutande: Anna-Lena Wendt Justerare
Kurt Idulv
Anmält förhinder: Linda Vågberg

§1 Mötets Öppnande
Tina Engström hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Val av Justerare
Mötet beslutar att Anna-Lena Wendt justerar protokollet tillsammans med ordföranden.
§3 Fastställande av Dagordning
Mötet beslutar att godkänna dagordningen.
§4 Föregående Protokoll
Inga föregående protokoll finns.
§5 FB- Grupp
Mötet beslutar att Tina Engström startar en facebookgrupp för Jaktkommittén och bjuder in
samtliga medlemmar.
§6 Dataprogram för WT
Tina informerar om Hans Westblads program för administration av WT. Förslag att sprida
information om programmet till alla sektioner för att underlätta deras administration av WT.
Hans Westblad ställer frikostigt sitt program till förfogande utan kostnad.
§7 Underlag till Valp/Nybörjarkurs för uppfödare
Anna-Lena tar på sig att göra ett utbildningspaket för valp/unghundsträffar som uppfödare av
FCR via klubben ska få tillgång till. Syftet är att motivera fler uppfödare att visa/inspirera sina
valpköpare att utveckla sina hundar inom jakt. Utbildningsmaterialet är tänkt att innehålla
teori och praktiska övningar för ca fyra – fem träffar under valpens första år. Anna-Lena har
mandat att bjuda in fler personer till sin hjälp att färdigställa ett förslag. Beräknas vara klart
senast i februari 2019.
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§8 Aktivitetsdagar i Sektionerna
Kurt tar på sig att göra ett förslag att skicka ut till nya medlemmar.
§9 Bidrag till FRK representanter på tävlingar.
Kommittén diskuterade vad som är rimligt, vilka evenemang osv. Förslag att bidrag endast
ska utgå i det fall ekipage representerar FRK/Sverige.
§10 Lagtävling/Sektionsmästerskap
Kommittén diskuterade möjligheter till en ny aktivitet, en lagtävling (WT) i stil med
Tullgarn/IWT endast öppen för FCR-lag. Förslagsvis ett ekipage per klass nkl/ökl/ekl. Även
bjuda in lag från andra länder. Sektionerna ansvarar enligt rullande schema som ska synkas
med Clubshow och FM.
§11 Övrigt
Kommittén har önskemål om ett reportage i Charmören angående skillnader i våra olika
Provformer i Apportering. Dvs A, B och WT/Mock-Trials.
§12 Mötets Avslutande
Tina tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat.

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet.
Beslut som fattats kan dock bli föremål för ändring av FRKs huvudstyrelse.
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