Kommittén för jaktlig & mental utveckling, FRK

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2012-11-03

Plats: Sättertorp, Nyköping

Närvarande:
Anna-Lena Wendt
Monica Olofsson
Karin Karkiainen
Lena Karlsson

§9
Mötet öppnas
Mötet öppnades kl 12.20.
§10 Val av justerare
Utsågs Monica att justera dagens protokoll.
§11 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes med förändring att ”§13 Uppdragsbeskrivning –
arbetsplan” ändrar namn till ”Handlingsplan” och blir en stående punkt. Dessutom tillägg
av ny punkt ”PR” som också blir en stående punkt.
§12 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
§13 Handlingsplan
Diskuterade kring databehandling av jaktprovsprotokoll, frågan togs upp på SSRK:s
Fullmäktige 2012 under §15.
Anna-Lena kontaktar Bitte Sjöblom, SSRK, för status på hur arbetet fortskrider.
Diskuterade kring kartläggning av flatcoated retrievern på utställning 2012. Kommittén ska
undersöka möjligheten att kartlägga utställningsdomares uppfattning om rasens mentala
status. Monica kollar med andra rasklubbar om de har erfarenhet av en sådan
kartläggning.
Utifrån kommitténs uppdrag att bevara och förbättra rasens jaktliga egenskaper ges ett
förslag till FRK HS om att anordna två KKL-träningar per år. Detta i syfte att öka flatcoated
retrieverns deltagande på KKL. Detta ska vara årligt återkommande, två gånger per år.
Deltagare både med och utan hund för att få inblick i hur det går till och vad som krävs av
hund och förare på ett KKL.
Avkommebeskrivningen diskuterades. Listan över avkommebeskrivare bör uppdateras.
Fråga till FRK HS, vad är status för avkommebeskrivningen?
§14 FB-R
Kommittén inväntar svar från SSRK på frågorna angående FB-R.
§15 PR
Kommittén vill göra ett riktat utskick till ägare av flatcoated retriever med information om
rasen och om de olika beskrivningsformerna ex. BPH, MH, FB-R mm.
§16 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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§17 Nästa möte
Avvaktar med att bestämma nytt möte.
§18 Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 17.15

Vid protokollet:
Lena Karlsson

Justerares signatur

Justeras:
Monica Olofsson
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