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Tid og sted: 12.12.2017, Skype 
Referent: Linda Stensrud 
Møteleder: Linda Stensrud 

 

Møtedeltakere Funksjon Tilstede 
 

Linda Stensrud Leder Ja 
Anette Mjøen  Ja 
Gondola Guttormsen  Ja fra ca 20 
Harald Schjelderup FCI representant Ja 
Eivind Bredo Fossum  Ja  
Jan Egil Eide  Nei 
Silje Johansen  Nei 

 
 

 
Saker Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 
Møtereferat:  
Møtereferat 11 godkjent  
 

 Publiseres snarest Linda 

Dommerkonferanse: 
Referat gått igjennom og punkt om måling må 
skrives mer utfyllende  

06-
2017 

Harald skriver mer under 
punktet måling innen 18 
desember og oversender 
Linda som sørger for at det 
blir sendt ut til dommerne 

Harald & 
Linda 

Retningslinjer for uoffisielle klasser: 
Anette har lagd forslag til retningslinjer som KG 
gikk igjennom.  

34-
2017 
 

Sendes ut til klubber 
sammen med 
overgangsregler ol.  

Linda 

Arrangørveiledning: 
Gjennomgang av veileder. Noen punkter må 
avklarer med NKK og skjemaer må legges inn og 
linkes til. Mål å være ferdig til 01.01.2018.  
 

35-
2017 

Linda går igjennom og 
legger til linker og avklarer 
med NKK  

KG 

LL: 
LL regnskap er gått igjennom og regnskapet er 
ryddig og ordentlig ført og LL har hatt en sund 
økonomi. KG har ingen kommentarer til dette.  
Overskuddet overføres til neste år kr 13226.  
 
Spørreundersøkelse LL utøvere: 
Spørsmål: 
-Har informasjon fra LL ledelsen vært 
tilfredsstillende? 
- Hvordan synes du samlingene har vært og har du 
hatt utbytte av de?  

41-
2017 
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- Hva synes du om tidspunktet for samlingene? 
-Hvordan synes du ledelsen håndterte troppen 
under mesterskap, Nordisk og VM. 
- Hvordan føler du økonomien til LL har vært i 
2017? 

Overgangsregler: 
Brev til klubber om overgangsregler gjennomgått.  
Et par ting må avklares med administrasjonen.  
 
Makstid i programmet. Hvordan håndteres det i 
dag? Må undersøkes. Overskrides maks tid skal 
ekvipasjen automatisk diskes.  

40-
2017 

  

Søknad om dispensasjon for ringstørrelse: 
KG har mottatt søknad om mindre ringstørrelse på 
innendørsstevne. Ihht til nytt regelverk gjeldende 
fra 01.01.2018 så er det ikke nødvendig med 
dispensasjon da de ikke søker om mindre 
ringstørrelse enn det som er tillatt i regelverket.  
 

43-
2017 

Linda sender svar til 
administrasjonen.  

Linda 

Kommende møter: 
Ikke bestemt 
 

   

 
 


