Telefonmöte JpK 101110
Närvarande: Claes-Göran Larsson, Folke Johansson, Johan Gustavsson,
Lars-Erik Laurén och Dick Wedin

1. Mötet öppnat
2. Val av justerare: Folke Johansson
3. Den maildialog som varit mellan Claes-Göran, Dick och Hasse angående
rödmarkeringar i den digitala redovisningen och en KEP hund:
Frågan diskuterades länge och alla var helt eniga om att rödmarkeringarna är
väldigt bra som en varning att här är det något som man bör titta på.
Beträffande drevmomenten 3-5 på ej prisvärda drev där det står att man bör
sätta låga poäng (högst 3ep) tyckte majoriteten att undantag kan förekomma.
Om man sätter högre än 3ep ska det vara väl motiverat. Motiveringen vid förra
regelrevideringen att man gick från ska till bör i detta var just dessa undantag
när domaren ansåg sig kunna sätta en högre poäng. Parentesen runt högst 3ep
kan ses som en förklaring på vad som menas med låga poäng.
Beslutet blev att rödmarkeringarna bör vara kvar men inte att de låser
poängsättningen så att en högre poäng inte kan ges.
4. Beslöts att Claes-Göran meddelar Hasse detta beslut angående
rödmarkeringarna.
5. Beträffande provet med Skrovelmyras Acke tycker JpK att domaren gjort rätt
som bröt provet på grund av sjuk hund efter 3h och 15min och att hunden ska
tilldelas KEP.
6. Diskussion om att JpK skall skicka ut en ”mall” med riktlinjer för hur domare
och övriga funktionärer bör gå tillväga för att redovisa proven på ett korrekt och
enhetligt sätt. Beslöts att det grunddokument som Dick och Claes-Göran
påbörjat skall arbetas igenom och distribueras till LA och hemsidan snarast.
7. Beslöts att JpK vid nästa BCS-möte reser frågan om att ta fram ett alternativ till
Kommissarieprogrammet. Detta mot bakgrund av att det 2010-11-06 kommit
mail till hela JpK från Hasse Anderson där han avsäger sig uppdraget som
resultatansvarig från och med 2011-01-01.
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