SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN
FBR-kommittén
Sammanträdesdatum
2018-08-13

Plats:

Telefonmöte
§ 114 - § 129

Ordförande:

Gunilla Lefwerth

Beslutande:

Anna Backe
Carin Mortensen
Lotta Wennersten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 1 av 4
7/2018

Adjungerad:
Anmält förhinder:

Cilla Hamfelt
Robert Bohman

Protokollförare:

Lotta Wennersten

§114 Mötets öppnande
Fördragande Gunilla Lefwerth
Gunilla öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§115 Val av justerare
Föredragande Gunilla Lefwerth
FB-RK beslutade
Att inte utse någon justerare eftersom ordförande, i enlighet med riktlinjer inom SSRK ej är
protokollförare.

§116 Fastställande av dagordning
Föredragande Gunilla Lefwerth
FB-RK beslutade
Att fastställa föreslagen dagordning för mötet.
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§117 Föregående mötesprotokoll
FB-RK beslutade
Att godkännas och läggas till handlingarna föregående protokoll daterat 2018-07-05.

§118 Information
Föredragande Gunilla Lefwerth
Efter genomgång av FB-R dokument på ssrk.se står nu rätt adress till SSRK/kansli
§119 Kvalitetssäkring beskrivare och testledare
Föredragande Gunilla Lefwerth
Texten gällande auktorisation för testledare i Kvalitetssäkringsdokumentet är nu enligt tidigare
beslut i SSRK/HS omskriven.
FB-RK beslutade
Att med den textliga förändringen för testledare fastställa Kvalitetssäkringsdokumentet för
beskrivare och testledare.

§120 Utbildning Beskrivare
Föredragande Carin Mortensen och Gunilla Lefwerth
Reskostnad/milersättning för 2 st. mentorselever uppskattas till ca 165 mil.
Beskrivarelev Sofia Bäcklund är klar för examination.

§121 Utbildning – inkomna ansökningshandlingar
Föredragande Lotta Wennersten
Saknas fortfarande ansökningshandlingar från Pia Keyser och Agneta Bengtsson.
Lotta har mejlat Anna Holter och Solveig Eriksson och bett dem ta kontakt med Gunilla Öst som
ansökt om att bli funktionär/kastare.
FB-RK beslutade
Att Gunilla tar kontakt med Robert gällande Pia Keysers ansökan.
Att Lotta kontaktar Anna Holter gällande Agneta Bengtssons ansökan samt resultat av kontakt
med Gunilla Öst.
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§122 Ansökningsblanketter för utbildning på ssrk.se
Föredragande Gunilla Lefwerth
Gunilla informerade om att ansökningsblanketten för utbildning som finns på ssrk.se skall ändras
så att det blir en blankett för varje steg samt att presentationsblanketten får ett tillägg med
sökandes namn.

§123 Specialdummies
Föredragande Carin Mortensen
Efter offertförfrågan finns nu bara ett företag som fortsatt är intresserade. De vill dock få
möjlighet att titta närmare på våra dummies.
FB-RK beslutade
Att Hanna Pettersson åker över till Tassar och Tår med specialdummies för påseende.
Att alla ledamöter i FB-RK ser över andra alternativ.

§124 Rosetter
Föredragande Anna Backe
Anna meddelade att färgprover och förslag på rosett kommit för påseende.
FB-RK beslutade
Att förslaget på rosett skall skickas runt för påseende i FB-RK.

§125 Diplom
Föredragande Gunilla Lefwerth
FB-RK beslutade
Att Gunilla kontaktar Lars-Gunnar för vidare tankar kring utformning.
Att varje diplom skall kunna innehålla maximalt 5 hundnamn
Att varje hundnamn på diplomet skall skrivas på egen rad
Att Gunilla till FB-RK kompletterar med fler foton för påseende som kan vara aktuella att ha på
diplomet.
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§126 Kommitténs utseende
Föredragande Gunilla Lefwerth
FB-RK diskuterade kommitténs utformning.

§127 Övriga frågor
Anna föreslog att vi till nästa möte skall ta upp som en egen punkt i protokollet möjlighet att
utforma en egen app. som förenklar för beskrivaren.
Diskuterades återigen möjligheten för FB-R att finnas med på SSRK/prov.
§128 Nästa möte
FB-RK beslutade
Att avhålla nästa möte per telefon 2018-09-17 kl. 20:00.

§129 Mötets avslutande
Föredragande Gunilla Lefwerth
FB-RK ansvarig tackar mötets deltagare och förklarar mötet avslutat.
_______________________________________________________________________
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli
före
mål för ändring av SSRKs huvudstyrelse.

