Kommitten for jaktlig & mental utveckling, FRK

Sammantradesprotokoll
Sammantradesdatum: 2013-02-05

Plats: Telefonmote
Narvarande:
Anna-Lena Wendt
Karin Karkiainen
Lena Karlsson
Franvarande:
Monica Olofsson
§19 Motet oppnas
Motet oppnades kl 18.35
§20 Val avjusterare
Utsags Karin att justera dagens protokoll.
§21 Faststallande av dagordning
Dagordningen faststalldes.
§22 Foregaende protokoll
Fbregaende protokoll godkandes.
§23 Handlingsplan
a) Databehandling av jaktprovsprotokoll.
Anna-Lena har fatt svar fran SSRKs ansvarige for arbetet med egenskapsprotokoll;
projektet ar nu flyttat till avelskommitten och SSRKs ansvarige skulle aktualisera fragan pa
SSRKHSijanuari-2013.
Anna-Lena kontaktar aterigen ansvarig pa SSRK.
b) Kartla'ggning av flatcoated retrievern pa utsta'lining 2012.
Monica har mailat & fatt svar fran Svenska Domarfb'reningen; ingen annan rasklubb har
tidigare kommit med en fbrfragan om utstallningsdomares uppfattning om mental status.
Hanskjuter fragan till nasta mote.
c) Anordna forberedande A-provskurs/traning
Anna-Lena och Ingela Karlsson ska anordna en forberedande A-provstraning i
Helsingborg i host. Det kommer att finnas ca 10 platser med hund och i princip obegransat
antal platser utan hund. Kommitten foreslar for FRK HS att denna forberedande Aprovstraning arrangeras av FRK HS.
Ska FRK HS anordna ytterligare en A-provskurs/traning norr om Stockholm i ar? Vi tar upp
fragan pa FRK HS motet den 12 februari.

Avkommebeskrivningen
Avkommebeskrivningen anvands fram till att FB-R, Funktionsbeskrivning Retriever, ar klar
att anvandas fullt ut med start 2014.
Uppdatering av listan over avkommebeskrivare gbrs av Anna-Lena & Lena - arbetet pagar
§24 FB-R
Kommitten har inte fatt svar fran SSRKs kontaktperson pa de fragor vi stallde angaende
FB-R.
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SSRKs arbetsgrupp for FB-R, dar Lena ingar, ska ha mote den 16 februari med fokus pa
utbildningsgangen & auktorisation av beskrivare, testledare & funktionarer.
Kommitten aterupptar diskussionen kring krav/auktorisation av funktionarer och gor en
sammansta'llning som Lena tar med till motet.
§25 PR
a) Riktat utskick till a'qare av flatcoated retriever
Finns inga pengar i budgeten for nasta ar till brevutskick,
Hanskjuter fragan till nasta mote.

§26 Ovriga fragor
Diskuterade mojligheten att via e-post skicka ut information till nordiska utstallningsdomare
av flatcoated retriever innehallande information om rasen som jakthund och en
uppmuntran till att besoka ett jaktprov for att se retrievern i sin praktiska anvandning. Aven
la'gga in tips om datum for jaktprov alternativt lankar till var denna information finns. Borja
med ett forsoksutskick och se utfall/reaktioner. Om utskicket mottas positivt la'gga som ett
arligt utskick.
Diskuterade mojligheten att FRK HS arrangerar ett mock trial eller en mock trialtraning/kurs. Ett bra sa'tt for de som annu inte startat pa A-prov att fa se och prova pa hur
det kan se ut. Skulle kunna vara ett arligt aterkommande arrangemang som flyttas mellan
avdelningarna. Ar det ett endags-mock trial behover inte arrangoren ordna boende m m,
utan bara sja'lva provet (vilket inte ar sa omfattande). Skall arrangeras med stor hansyn till
att publiken ska kunna se och forsta vad som ha'nder. Provet kan ocksa fungera som en
utbildning av funktionarer (stewards)..
§27 Nasta mote
Efter den 16 feb, nar arbetsgruppen for FBR har haft sitt mote.
§28 Motets avslutande
Motet avslutades kl. 19.50
Vid protokollet:
Lena Kartsson

Justeras:
Karin Karkiainen
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