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Leder

Tilstede

FCI representant

Saker
Møtereferat:
Møtereferat 8 og 9 godkjennes
Avautorisering av dommere:
Dommer har ikke opprettholdt kravene slik KG ser
det og skal avautoriseres. Med mindre dommeren
kan dokumentere at den har dømt på et offisielt
stevne. Uoffisielle stevner teller ikke til å beholde
sin autorisasjon.
Søknad om lagbytte:
Mottatt søknad om lagbytte. KG godkjenner
lagbytte. KG vedtok i januar 2018 at man skal
kunne foreta lagbytte 2 ganger i året. KG leger ut
en tekst om dette for å minne utøvere på når man
søke om lagbytte.

Nr

Ja
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Nei
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Ja, fra 21
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Linda

Adm sender svar om KG’s
vedtak
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Nordisk 2020:
Henvendelse fra adm angående forslag til nordisk.
KG foreslår en av følgende haller Limtrehallen,
Kongsvingerhallen. Kongsvingerhallen har helt nytt
kunstgress og er å foretrekke. Om denne er for dyr
kan man også vurdere Limtrehallen. Denne har
ikke like godt underlag som Kongsvingerhallen som
fikk nytt dekke våren 2018. Helg 2 eller helg 3 i
August.
Hovedfokus på Nordisk men kan arrangere f.eks et
kl 3 stevne på fredag for å få inntekter. Det er
ønskelig at utøvere fra de nordiske landene kan få
konkurrere om et cert.
Fra NKU møte er det bestemt at Stefanie Semkat
forespørres som internasjonal dommer.
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Evaluering av uttak 2018:
Fått inn 96 svar av 112. en meget god svarprosent.
KG startet å diskutere uttaksreglene men kom ikke
til noe konklusjon og møte 1 november vil brukes
til å diskutere videre denne saken.
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LL uttak 2019:
Sende ut til alle klubber om å søke om LL uttak for
2019. Svarfrist innen 1 des. Regelverket endres
som vedtatt i referat 8.
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Skrevet annonse for å søke
om uttak. Sendes ut til alle
klubber og publiseres på KG
ag informerer

Linda

Dommere NKK stevner 2019:
3 dommere har takket nei til å dømme på NKK
stevne i 2019. KG foreslår 3 nye dommere for NKK.
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Oversende forslag til NKK

Linda

Oversender forslag til NKK

Linda

Linda

Kommende møter:
1 november
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