Flatcoated retrieverklubben
Kommittén för jaktlig & mental utveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2013-07-30

Plats: Telefonmöte

Närvarande:
Jessica Holmström
Karin Karkiainen §33-38
Lena Karlsson

§ 29 Mötet öppnas
Mötet öppnades kl 19.10
§30 Val av justerare
Utsågs Jessica att justera dagens protokoll.
§11 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§32 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
§33 Handlingsplan
a) Databehandling av jaktprovsprotokoll.
Karin kontaktar Gunilla Lefwerth för status på hur arbetet fortskrider.
b) Kartläggning av flatcoated retrievern på utställning 2012.
Frågan togs upp för diskussion igen och det bestämdes att den läggs ner.
c) Anordna förberedande A-provskurs/träning
Två A-provskurser är inplanerade i år. Tanken med kurserna är att fler flattar ska
komma till start på A-prov och när de startar ska hundar & förare vara så väl
förberedda som möjligt.
21-22 sept kurs i Norrtälje för Lasse Johnsson med inriktning mot elitklass.
28-29 september kurs i Helsingborg med inriktning på hundar som ej startat på
KKL.
d) Avkommebeskrivningen
Uppdatering av listan över avkommebeskrivare pågår, görs av Anna-Lena Wendt &
Lena Karlsson.
§34 FB-R
SSRK har nu skapat en kommitté på 9 personer som kommer att arbeta med FB-R. Som
representant för FRK ingår Lena Karlsson. En uppdelning av kommitén i två grupper, en
grupp som ska arbeta med utbildning, utbildningsplanering, auktorisering, kvalitetssäkring,
materialfrågor & uppföljning och en grupp som ska hålla kontakt med rasklubbarna och
arbeta med inventering av behov, inventering & rekrytering av nya elever, arrangörsfrågor,
samverkan mellan rasklubbarna & budgetfrågor.
Kommittén tveksam till att FRK i och med detta inte kan vara med och påverka
utformningen av FB-R och beslutar att frågan ska lyftas på nästa HS-möte.
Diskuterade även kring att det inte finns något vatten-moment i Funktionsbeskrivning
retriever. Kommittén anser att det är en viktig egenskap att beskriva och att det bör finnas
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med i FB-R. Lyfter även denna fråga till nästa HS-möte.

§35

PR

a) Riktat utskick till ägare av flatcoated retriever med information om rasen och om de
olika beskrivningsformerna ex. BPH, MH, FB-R mm.
Jessica kontaktar SKK för kostnad för att beställa mailadresser till ägare av flatcoated
retriever.
b) Skicka ut information via e-post till nordiska utställningsdomare av flatcoated retriever
med information om rasen som jakthund.
Lena undersöker om e-postadresser går att få tag på.
c)Förslag till FRK HS att arrangera ett mock trial eller en mock trial-träning/kurs.
Frågan lyfts på nästa HS-möte.
§36 Övriga frågor
Inga övriga frågor .
§37 Nästa möte
Inget nytt datum bestämdes
§38 Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 20.10

Vid protokollet:
Lena Karlsson
Sekreterare
Justeras:
Jessica Holmström
Justerare

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