REFERAT KG RIK
Dato:
Sted:

8. mai 2017, kl. 21.00-22.00
Telefonmøte (Skype)

Tilstede:

Morten R. Larsen (MRL), Åse M. Lura (ÅL), Jostein Håland (JH), Heidi
Tokstad (HT), Roar Kjønstad (RK)
Trond-Egil Groth (TEG), Terje Hammerseng (TH)

Forfall:

Saksliste:
Møtet åpnet ved å lyse fred over Stein K. Presthus minne.
Sak

33/17 Referat fra møte 03.04.17
Godkjent

Sak

34/17 Post/orienteringssaker
-

Sak

NKK – sak vesen-test/c-lisens – T.O
FCI – softstokk i VM, kun nasjonalt myndighetsvedtak overstyrer – T.O
NKK - stambokføring – sendt svar og vist il tidligere epost – T.O
FCI Brukskomite – referat 11-12/3 – inkl regelverksendringer – T.O
FCI - vedr Spor VM – T.O
RK - epost vedr deling av instruktørutdannelse – MRL forespørsel NKK

35/17 Saker hos NKK
Restanser:
- Referat ikke lagt ut på WEB
- Oppdatering av lister (dommere, figger, instruktører) – venter på status
- Svar sak 6/17
- Svar sak 10/17
- Se møte KG/ADM – innspill forutsetning for RIK-trening/POD – venter på svar
- Figbok – bedt NKK bestille
- Status sak utestengelse om dommer – ikke svar

Sak

36/17 Regelverk
Endring vedr softstokk tas inn i nytt regelverk, slag erstattes med berøring.
RK orienterte fra FCI Brukskomitemøte 11.-12. mars, en del endring. IPO 3
omtrent som før. Kan ha nasjonale tilpasninger i IPO1 og IPO3, og på rase
deltakelse. Når nytt renskrevet regelverk foreligger, må det settes av tid til evt
tilpasninger for dette. Bytter navn fra IPO til IGP. Planen er å gjøre det
gjeldene fra 01.01.2019. Mulighet for å starte med oversettelse i slutten av
2017, satt av midler i budsjettet.
TEG vært i kontakt med POD – ikke fått svar

Sak

37/17 Trinn II
Orientering fra TH utsatt til neste møte.

Sak

38/17 Figurantordningen
Bestilt figbok, brukes som utgangspunkt for utarbeidelse va vår egen.
Behov for mønstring, foreslås gjennomført 2018, innarbeides i budsjettforslag
2018

Sak

39/17 VM
Ikke oppnevnt lagleder ennå. Sjekke om lag (nasjon) er påmeldt. MRL sender
epost til Christa Bremer VDH.

Sak

40/17 NBF – Nordic style/møte
MRL og RK deltar på møte. MRL sender svar om at 22/5 og 23/5 er beste
møtetidspunkt, forutsetter Skype.

Sak

37/17 Budsjett 2018
- Dommerkurs 2017 – utsettes som følge forsinkelse nytt regelverk – inn i
budsjett 2018
- Frist 1. juni, MRL lager forslag som oversende NKK
- NM arrangør 5.000
- Oversettelse 60.000
- Dommerkurs 25.000
- Figurant mønstring 15.000
- Dommersamling 75.000
- KG møte 12.000
- FCI og representasjon ivaretas av NKK

Sak

41/17 Eventuelt
- NSCHKL avd Oppland, fig.samling 11 deltakere, 2 mønstret
- VM – lagleder – neste møte
- Neste møte 12. juni kl. 21 Skype – MRL innkalling

Referent: MRL 9/5-2017

