Protokoll fört vid telefonmöte JpK 20111207
Närvarande: Claes-Göran Larsson, Folke Johansson, Dick Wedin, Lars-Erik Laurén.
Frånvarande: Johan Gustafsson, Inga-Lill Håkansson.

1. Mötets öppnande
Classe öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes i befintligt skick.
3. Val av justerare
Dick valdes att justera protokollet
4. Föregående mötesprotokoll
Protokollet lades till handlingarna.
5. Sten Perssons minne. Segrare
7 hundar startade under perioden. Vinnare blev SE 36733/2010 Hejdetassens
Douglas (98,9 poäng)/ägare Stig Hoffman, på andra plats S48124/2005 Kia
(94 poäng) )/ägare Rolf Sjöblom och på tredje plats med 83,1 poäng kom
S54255/2006 Hejdetassens Kola/ägare Stig Hoffman.
Beslöts att för nästa års tävling föreslå att tävlingen löper under oktober månad
utan separat anmälan.
6. Drevprovsredovisningen
• Tidsschema
Beslöts kräva att LA´s redovisning skall vara hos Regionansvarig och JpK
(Classe) senast inom en vecka efter provperiodens slut. Regionansvarig
och Classe skall inom ytterligare en vecka se till att godkända filer skickas
till Folke som skall få iväg filerna till SKK inom ytterligare maximalt en
vecka. Detta för att hålla en ”genomloppstid” för redovisningen på högst 3
veckor.
Information om den del av tidsschemat som berör LA´s redovisare skall
skickas ut snarast!
• Konsekvens i bedömningarna.
JpK´s ändringar bör vara så konsekventa som det bara är möjligt i de
ändringar som föreslås.
7. Bedömning av rådjursdrev utifrån Dicks mejl 4/11
Vi diskuterade utifrån det drevprovsprotokoll på rådjur som Dick mejlat till
oss olika bedömningsgrunder och förhållningssätt vid drevprov på rå. Detta
bl.a. utifrån att det krävs 4Ep i lydnad och samarbete för ett 1:a pris. Beslöts
att ta upp detta vid ett senare tillfälle.
8. Regelrevideringen. Frågor
Beslöts att JpK sammanställer remissvar snarast efter remisstidens utgång 25
januari, helst innan 1 februari 2012.
SKK´s IT-projekt: Folke ingår i den referensgrupp från hundklubbarna som
skall ge support till SKK´s arbete, vilket är utlagt till en konsultfirma,

”Systemvaruhuset”. Ett inledande möte hölls i Linköping den 24 nov.
Konsulten hade en hel mängd frågor angående drevprov som gruppen har
svarat på. Konsulten har också kommit med ett första utkast till webbaserat
redovisningssystem. Tyvärr har tiden ännu inte räckt till för att tränga in i detta
material.
9. Remissen Allround-SM
Beslöts att föreslå att förslaget i sin nuvarande form skickas till BF 2012.
10. Remissen Championatbestämmelser
Förslaget omarbetades något (framförallt raderna angående UtstCH) vid
senaste BCS-mötet. Föreslogs att BCS bör ha möjlighet att ändra ytterligare,
om man så tycker, innan det skickas BF 2012.
11. Datum för NM 2012
Enligt gällande statuter bör NM hållas mellan 20 oktober och 20 november.
Beslöts att föreslå att vi vill behålla denna tidsperiod, med tanke på att vi har
vårt SM under vecka 49.
12. Övriga frågor
Arrangör för SM 2012? Beslöts att Johan går ut och frågar resp. LA i Region
Mitt, som står på tur att arrangera.
13. Nästa möte
Classe kallar till detta.

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SBlK/BCS.

Folke Johansson/FOLKE JOHANSSON
Protokollförare
Dick Wedin/DICK WEDIN
Justerare

PROTOKOLLET JUSTERAT I ORIGINAL/FJ

