REFERAT KG RIK
Dato:
Sted:

5. juni 2018, kl. 21.00-21.45
Telefonmøte (Skype)

Innkalt:

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

Forfall:

Saksliste:
Sak

49/18 Referat fra møte 08.05.18
Godkjent

Sak

50/18 Post/orienteringssaker
- Epost - NKK – kandidater/innkalling til HS - TO
- Epost - 2 anbefalinger dommerutdannelse – egen sak
- Epost - Søknad om forlenget aspirantstaus. gr. C – egen sak
- Epost - Spm om figurant – egen sak
- Epost - Spm om figuranttjeneste – TO
- Epost - Uttalelse Fig – egen sak
- Epost - Sporhund NM – egen sak
- FCI - VM – info om treningsmuligheter – TO
- Epost – Åpning NKKs nye lokaler - TO

Sak

51/18 Saker hos NKK
1. Møte NKK/KG/POD. Gjennomført et bra møte 17/4. Mottatt kopi av
korrespondanse med POD. Bedt om møte mai/juni. Ikke mottatt mer info/dato.
2. Oppdatere lister på WEB (dommere, figuranter, instruktører) – NKK sende ut skriv
3. Dommersamling 2018 – avklaring tilgjengelig budsjett
MRL purrer NKK.

Sak

52/18 Regelverk
Foreligget utkast av arbeid så langt. Purret på 2 manglende bidrag.
MRL kaller inn til arbeidsmøte medio juni. Se også på adgangsbestemmelser,
mesterskap, dommerutdanning og figurantutdanning m.m. Sende på minihøring for språkvask og korrektur før endelig høring.

Sak

53/18 NM
- IPO NM – Alme – 11.-12. august 2018
o dommere og figuranter godkjent
o RK oppnevnt KGs representant
-

IPO FH NM – Fredrikstad – 03.-04. november 2018
o mottatt svar fra NSCHK avd Fredrikstad

o
o
o
-

Sak

Klubben kan ta på seg oppgaven som teknisk arrangør
Bedt om møte. HT og MRL deltar i møte
HT kontakter klubb og avtaler tidspunkt

NM 2019
Legge på KG informerer at arrangører må søke innen frist for utarbeidelse
av terminliste 2019, vil ikke være mulig å endre på oppsett i 2018
MRL – legger ut

54/18 VM
IPO VM 2018
- Lag påmeldt
- Mottatt epost fra arrangør om mulige treningstidspunkt
- Mulig ny kandidat til lagleder, RK ser på saken

Sak 55/18

Handlingsplan/Budsjett 2018
Dommersamling – ingen ny info – venter på budsjettavklaring
MRL kontakter NKK.

Sak

Handlingsplan/Budsjett 2019
- KG møter som vanlig, månedlige på Skype, 1 fysisk - 15.000
- Figurantsamling (mønstring mesterskapsfiguranter) - 15.000
- Nytt dommerkurs – 25.000
- NM – 5.000
- Representasjon
- FCI representant

56/18

MRL oversender NKK
Sak

57/18 Søknad om forlenget aspirantstatus, gr. C
Søknaden godkjennes, og kandidat gis forlenget frist, ut 2018.
MRL ber NKK sende svar.

Sak

58/18 Anbefaling dommerutdanning
Mottatt 2 anbefaling om ferdselsprøveutdanning fra Norsk Schæferhund Klub
avd Romerike. Nytt dommerkurs i 2019. Utdanningsplaner er under revidering,
sammen med resterende RIK-regelverk. NSCH klubb avd Romerike
orienteres. MRL sender svar.

Sak

59/18 Vurdering figurantarbeid – vilkår for gruppe C trening
Basert på forelagt informasjon og uttalelsene fra figurant, kan ikke KG Rik se
at det er brudd på eksisterende regelverk/vilkår. Viser blant annet til definisjon
på gr. C i RIK grunnkurs utdanningsplan.
MRL oversender vurdering/innstilling til NKK.

Sak

60/18 Eventuelt
- Neste møte 6. august 2018 kl. 21.00 Skype – MRL innkalling
- «Bulldog-sak» - til etterretning, diverse forhold tas opp i møte NKK/POD
- Åpning NKK-nye lokaler – RK OG TH deltar
- TH nye instruktører ikke mottatt godkjenning fra NKK – MRL sjekker

Referent MRL - 060618

