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§1
Mötets öppnande

§2
Fastställande av dagordning
Föredragande Johan Markstedt
Jaktkommittén beslutade
Att fastställa föreslagen dagordning för mötet.

§3
A-provet
Föredragande Johan Markstedt
Arbetet med A-provet har hackat under våren då vi behövt byta gård att vara på. Nu har vi en
budget fastställd av HS och en provledare. Budgeten ser ut att vara ett större underskott än
planerat och därför är det bra att diskutera möjligheterna att få sponsring på bla tackgåvor och
priser till deltagarna.
Kommiten lyfte fram att antalet fågel med all säkerhet är för högt och därför som inte budgeten
går ihop. Uppskattningsvis bör 60 fågel räcka, 45 änder och 15 fasaner. Däremot lyftes farhågor att
priset för skytteplatserna är för högt och för att vi ska kunna sälja in dem önskas de sänkas till
1700kr.
Ingo ska kolla på möjligheten att få sponsring eller bra pris på tackgåvorna. Vi behöver formulera
en annons för deltagarna. Anna-lena Wendt föreslog att eventuellt höra med Jessica Hagman om
hon kan tänka sig att hjälpa till med sponsringen för priserna på provet.

§4
Pris Elitmösterskapet för bästa flatcoated Retriver
Föredragande Johan Markstedt
HS har beslutat att FRK ska dela ut ett pris till bästa flat men att det inte ska vara ett vandringspris.
Förslaget är därför att vi dels tar köper in en Dummie med tryck med texten ”Bästa Flatcoated
Retriver vid Elitmästerskapet 2019”. Ingo kollar pris på Dummie. Utöver det föreslås ett
presentkort på en fodersäck om vi kan få det sponsrat alternativt på 500kr på en onlinebutik för
hundprodukter om vi inte kan få sponsring. Johan kollar upp möjligheten till sponsring.
§5
Riktlinjer NCFCR
Föredragande Johan Markstedt
Jaktkommitén har fått ärendet återremitterat ang riktlinjerna för deltagande vid NCFCR.
Kommitén var lite osäkra på exakt vad det var HS villa ha ändrat men kom fram till att
formuleringen kring fördelningen av pengarna kan tydliggöras samt att lägga till formulering kring
Lagledare som kan antingen vara del av de startande eller extern.
Johan Redigerar förslaget enligt de punkterna. I övrigt måste det annonseras ut snarast om
anmälan till årets NCFCR och ge möjlighet till att ansöka om att vara lagledare som utses redan
innan slutgiltiga laget är uttaget.
6§
Mötet Avslutades

