REFERAT KG RIK
Dato:
Sted:

9. januar 2017, kl. 21.00-22.15
Telefonmøte (Skype)

Tilstede:

Morten R. Larsen (MRL), Roar Kjønstad (RK), Trond-Egil Groth (TEG),
Åse M. Lura (ÅL)

Forfall:

Terje Hammerseng (TH)

Saksliste:
Sak

1/16

Referat fra møte 05.12.16
Referat godkjent, med liten korrigering i sak 77/16. MRL oversender NKK til
publisering.

Sak

2/16

Post/orienteringssaker
-

Sak

3/16

FCI - møtereferat – til orientering
NKK – NSCHKL stambokføring – sendt kopi til NKK av tidl. saksbeh.
NKK – nytt KG – se egen sak
NKK – referat fra sportshundkomiteen – tatt til orientering
NKK – brev NM 2017 til teknisk arrangør – tatt til orientering
Utøver – valg av dommere/figuranter – se egen sak
NKK – tillitsverk og inntekt – tatt til orientering
NKK budsjett 2017 – se egen sak
KG – svar til Trond Øvergård – til orientering
KG – IPO Norge info Spor VM – til orientering
Høring regelverk – mottatt 8 svar – se egen sak
Utøver/NKK – uoffisielle B og C konkurranser - se egen sak

Saker hos NKK
Restanser:
- Referat 03.10.16 ikke lagt ut
- Budsjett 2017 – mottatt – trenger mer info
- Ny dommer – venter forespurt informasjon
- Utdanningsplaner – ikke mottatt
- Oppdatere lister – venter på status
- Distribusjon av GK RIK – venter på status
- Møte Vilkår C/rettinger m.m. – avtale endelig tidspunkt

Sak

4/16

Sammensetning KG
Mangler 2 kandidater. MRL gir innspill til NKK.

Sak

5/16

Regelverk
Mottatt 6 svar fra klubber og 1 fra dommer. 1 fra privatperson, må gå
tjenestevei. Svarene indikerer at de viktigste forholdene er å bevare
apportøvelsene mest mulig slik de er, og at stokkeslagene forblir både på VM
og som en del av programmet.
Lage et 3 delt svar til FCI, demokrati/beslutningsprosesser, stokkeslag og
endringer regelverk.
MRL/RK lager utkast til svar. Må ha et arbeidsmøte før svar sendes, svarfrist
til FCI senest 3. februar.

Sak

6/16

NM 2017
LL Alme teknisk arrangør for NM 2017. NKK har sendt «tildelingsbrev» brev.
KG RIK godkjenner LL Almes forslag til dommere og figuranter NM 2017.
Klubben informeres om saksgang.
Mottatt brev vedr. valg av dommer/figurant på NM 2017, brevet tatt til
etterretning, avsender tilskrives om at alle har gjennomført og bestått
nødvendig utdanning og at de alle oppfyller kravene i tråd med gjeldende
regelverk. NKK sender svar.

Sak

7/16

Figurantordning
Figurantskole/samling tas opp som egen sak neste møte.
Ny figurantordning krever figurantbok. RK sjekker tilsendt bok, lage utkast til
hva «vår» bok skal inneholde. NKK må trykke opp nødvendig opplag.

Sak

8/16

Trinn II
Utsatt neste møte – ansvarlig T. H

Sak

9/16

Årsrapport 2016
MRL lager utkast

Sak

10/16 B og C uoffisiell konkurranse
Kan bidra til økt rekruttering, lavere terskel for å starte, men kan f.eks starte
som team 1 i b og 1 i c. Utøvere får god trening før offisielle prøver. For carbeid så gjelder selvsagt gjeldende regelverk for trening og prøver. NKK
sender svar.

Sak

11/16 Eventuelt
- Neste møte 6. februar kl. 21 Skype – MRL innkalling

Referent: MRL 10/1-2017

