Referat fra møde den 12.03.2019 i SPU under DRK
Mødet blev afholdt som telefonmøde
1: Dagsorden godkendt
2: Orientering til og fra bestyrelsen
Guldbestikket udgår. Ved udstillinger og markprøver får man i stedet udleveret gavekort til
Dummyshoppen. Sporudvalget skal komme med et bud på en relevant præmie på sporprøver.
Ulla E. er ikke længere på kontoret. På kontoret er Lene, Conni og Ulla S.
Medlemskab skal tjekkes ved tilmelding til prøver. Der har været en flaskehals i sekretariatet
for at få tjekket medlemskab. 1. april forventer AH at sekretariatet igen er ajour. Der vil blive
givet læseadgang til medlemssystemet til udvalgte personer med ansvar for prøver. Senere vil
det blive lagt ud til regioner og racer at tjekke for medlemsskab.
Nyt økonomisystem (Economic) vil blive taget i brug og vil være ajourført fra år til dato pr 31.
marts 2019. Det gamle system var ikke up to date. Det nye system vil gøre, at SPU løbende vil
kunne følge regnskab/resultat for prøver, kurser og løbende udgifter.
AH orienterede om skudproblematikken på markprøverne.
Der er stort arbejdspres på kontoret, men det vil blive bedret i løbet af de næste måneder.
SPU foreslog, at der bliver sendt en kvitteringsmail med en forventet svarfrist ved
henvendelser til sekretariatet. Det vil skåne sekretariatet for unødige rykkere.
DRK har 60 års jubilæum i år, og der bliver i den anledning arrangeret nogle særlige
festligheder. Primært med fokus på udstilling, B-prøve og WT.
Nye gebyrsatser på prøver har også ramt Sporprøverne, hvilket SPU ikke var orienteret om, da
vi først på året meldte ud, at prøvegebyrer var uændret.
3: Konstituering af SPU (alle)
Vi fortsætter med den eksisterende konstituering
4: Fordeling af opgaver og status for arbejdsgrupper
 Drøftelse af fordeling af arbejdsopgaver i SPU
TF og AE opdaterer dokumentet sideløbende
 Oprettelse af under-webside under SPU på DRK med prøveleder-manual, bilag, mv.
Kirsten har oprettet en underside, men den er ikke synlig for SPU.
TF sender prøveledermanualen til SPU til godkendelse med svarfrist 1. april 2019.
TF udarbejder desuden en stifindermanual som også sendes til godkendelse i SPU.
 Tilbagemeldinger fra kurser (gennemførte og planlagte)
Der har været afholdt prøvelederkursus og stifinder kursus. Spor1 blev desværre aflyst, da
der kun var 1 tilmeldt. Spor 2 bliver afholdt på Sjælland.







Ajourføring af oversigt over prøveledere - Bilag 2

AE ajourfører 2015 og 2016
TF ajourfører 2018 og 2019
Sporudvalget informerer
AE og CK leverer bidrag til Sporudvalget informerer
I Retrieveren er der en side med Meritter. Det er hundeførere selv, der skriver og sender
ind.
Artikler til bladet fx om afholdte kursusaktiviteter
RL vil opfordre prøveledere til at levere artikler til bladene fra afholdte prøver. De behøver
ikke selv skrive dem, men kan opfordre deltagere eller stifindere til at skrive og sende ind.
PR leverer en artikel til Retrieveren om stifinderkurset.

5: Prøver 2019
 Schweiss- og vildtsporprøver
Der er pt. planagt 4 schweiss prøver og 6 vildtsporprøver, som også er lagt på Hundeweb.
De tre prøver, hvor tilmeldingsfristen er udløbet, har alle været overtegnet.
 DM den 21. april 2019
Elementer er sendt til Prøveleder.
 UHM august 2019
Klosterheden den 4. august 2019. Prøveleder er Søren Krabbe.
6: Kontrol af medlemskab ved prøver
Emnet blev behandlet under pkt. 1.
Næste møder i SPU
 Onsdag den 3. april 2019 - Telefonmøde kl. 18:30 om prøveledermanualen
 Onsdag den 8. maj 2019 - Telefonmøde kl. 18:30
 Onsdag den 21. august 2019 kl. 16:00 i Odense

