REFERAT KG RIK
Dato:
Sted:

5. februar 2018, kl. 21.15-23.00
Telefonmøte (Skype)

Tilstede:

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

Forfall:

Terje Hammerseng (TH)

Saksliste:
Sak

09/18 Referat fra møte 08.01.18
Godkjent

Sak

10/18 Post/orienteringssaker
-

Sak

Epost - NKK - sammensetning KG ny – TO
Epost - NKK - start i utlandet – svart epost - TO
Epost ut - KG – FCI VM arrangør – frister for påmelding - egen sak
Epost NKK – instruktør status A. Bjorli - egen sak
Epost – spm figurantkurs – svart tlf - TO
Epost NKK – dokumentasjon klage på prøve – egen sak
Epost NKK – endringer mandat, frist 1/3 – egen sak
Epost – LL Alme – søknad om NM – egen sak
Epost NKK – budsjett 2018- egen sak

11/18 Saker hos NKK
Mangler kopier på utgående svar:
-

83/17 91/17 Trinn II – 2 nye instruktører

Oppfølgingssaker:
1. KG ber om at NKK snarest ordner et møte med POD vedr. IPO, og at det også
fastsettes et tidspunkt for et formøte.
2. Budsjett 2018, gjennomgang NKK/KG
3. Lister over dommere, figuranter, instruktører. NKK sender ut spørsmål om hvem
som ikke lengere er aktive, slik at listene kan vedlikeholdes og oppdateres

Sak

12/18 Regelverk
Kort fra dommersamling nytt regelverk i Slovenia. RK referat og samler
nyheter i regelverket, distribueres på IPO Norge.
Planlagt dommersamling 23.-25. november i Oslo-området. Instruktør Edgar
Scherkl. HBU i Norsk Schæferhund klubb med som teknisk arrangør. NKK
sende ut forhåndsvarsling.

Nytt regelverk, ny revidert oversettelse foreligger. Gjennomgås og vaskes. Ca
10 sider per pers, sjekke mot gjeldende regelverk. Rette feil og termologi.
Bruke sporing i Word. MRL sender ut gamle filer, ny versjon og brukerveileder
for sporing. Se retningslinjer vedr gr C fra HT, vurdere å ta inn i regelverket.
Nytt arbeidsmøte avtales når arbeidet er fullført, da se på fellesbestemmelser,
unntak, mesterskap, utdanning m.m. MRL sjekke høring med NKK.
Sak

13/18 NM
Mottatt søknad fra NSCH LL Alme med forutsetning av at prøven må flyttes.
LL Alme blir NM arrangør 2018, og prøven kan flyttes 1 uke til 11.-12. august.
MRL formidler svar til LL Alme og ber NKK sende formelt brev med nødvendig
informasjon. Vedlegge regelverk for mesterskap.
Sporhund NM vil bli arrangert av Norsk Schæferhund Klub avd. Romerike. HT

Sak

14/18 VM
Lag påmeldt til IPO FH VM, uttaksfrist satt til 5/3, kvalifiserte deltakere meldes
på etter dette.
IPO VM Italia, melde på lag innen fristen, deltakere etter NM 12/8.

Sak

15/18 Handlingsplan/Budsjett 2018
Mottatt budsjett for 2018. MRL tar kontakt med NKK for gjennomgang.
Dommersamling nytt regelverk i november. HT sjekker lokaliteter m.m.

Sak

16/18 Utdanning
Bjorli må sende inn søknad om å få instruktørstatus tilbake med begrunnelse
og dokumentasjon på at kompetansenivået er opprettholdt. NKK sende skriv.
MRL lager utkast til sak om utdanning til NKK innen fristen 19/3. Få frem
behovene årsbudsjett og langtidsbudsjett (regelverk periode).

Sak

17/18 Klage på prøve
Ikke tilstrekkelig med informasjon til å fatte å utarbeide innstilling. MRL tar
kontakt med NKK for å få oversendt prøvepapirer. Utarbeide forslag til
spørsmål ifb med innhenting av informasjon. Sak utsettes til neste møte.

Sak

18/18 Mandat KG på prøve
Bra med oppdaterte mandat. Enklere saksbehandling og informasjon kan
delegeres KG. Tydeligere økonomi. Egen infokanal. MRL lager utkast, frist
1/3.

Sak

19/18 Eventuelt
- Neste møte 5. mars 2018 kl. 21.15 Skype – MRL innkalling
- SPOR CUP – ÅL reviderer regelverk – legges ut på IPO Norge

Referent: MRL 8/2-2017

