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Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

16.01.2018, Skype
Linda Stensrud
Linda Stensrud

Møtedeltakere

Funksjon

Linda Stensrud
Anette Mjøen
Jenni Lehtinen
Thomas Thiesen
Eivind Bredo Fossum
Jan Egil Eide
Tonje Sollied Johansen

Leder

Tilstede

FCI representant

Saker
Møtereferat:
Møtereferat 12/2017 godkjent på mail før jul.
Lagbytter:
KG har mottatt flere søknader om lagbytte. Det er
noe usikkerhet i hvordan dette gjøres og hva slags
krav det er rundt lag. I 2016 vedtok KG et
overgangsvindu 1. januar hvor man lovlig kan bytte
lag i tillegg til det ordinære bytte som er etter
påmeldingsfristen til NM - Se Referat 11 2016/ sak
36-2016. KG ønsker å endre denne datoen da den
er lite praktisk og endrer dato for overgangsvindu
til 1. desember. Da kan søknader for lagbytter
gjøres i god tid før ny sesong starter. KG lager et
skriv og publiserer på KG ag informerer når datoen
for overgangsvinduet nærmer seg (høst 2018).

Nr
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Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Publiseres snarest

Linda

Sender svar til de som har
søkt snarest.
Adm sender svar

Linda

012018

Mottatt søknad fra 3 utøvere. KG godkjenner
søknadene.
Dommerutdanning:
02KG har mottatt 13 søknader og 12 søkere ble
2018
godkjent - 2 av disse har noen mangler på de
praktiske kravene. Disse må oppfylles før de kan
påbegynne elevtjenesten. Den 13. søkeren manglet
de fleste praktiske krav og anbefaling fra klubb og
ble av den grunn ikke godkjent for
dommerutdanningen.
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Guidelines:
KG oppdaterer Retningslinjer for agilitydommere.
FCI sin gudelines er oppdatert og den Norske må
oppdateres ihht til denne.
FCI møte:
Thomas har ikke mulighet til å delta på FCI møte så
Eivind vil reise i hans sted. På dommerkonferansen
var det diskusjon rundt nye avstander mellom
hinder og riving av vinge. Eivind prøver å få en
avklaring på avstander mellom hinder og rivning av
vinge, slik at dette blir korrekt.
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042018

EO og JEO - Må få vite hvilke dommere som er
nominert slik at vi kan avgjøre hvem vi skal
stemme på. Frist for innsending 20 januar. Vi må få
oversendt en liste etter fristen har gått ut.
Datoer for når det skal sendes inn forslag til
dommere til VM ol. må avklares. KG ønsker å lage
retningslinjer for hvordan dommere nomineres.
NKU møte:
Må få møtereferater fra NKU møter. Det har vært
dårlig med info fra NKU også om når saker skal
sendes inn.
Opprykksnapp:
DogWeb Arra er ikke oppdatert ihht til nye nappregler. Dette må gjøres snarest. Inntil dette er i
orden må arrangører få beskjed om å gjøre dette
manuelt.
Kommende møter:
20 Februar
20 Mars
17 April

Thomas starter på jobben
med å oversette og se på
dette. Resten av KG hjelper
til ved behov.

KG

Eivind avklarer

Thomas får tak i listen
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