Referat nr. 08/2019 KG agility

Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

16.09.2019, Skype kl 20
Linda Stensrud
Linda Stensrud

Møtedeltakere

Funksjon

Linda Stensrud
Anette Mjøen
Morten Holmen
Thomas Thiesen
Eivind Bredo Fossum
Jan Egil Eide
Tonje Sollied Johansen

Leder

Tilstede

FCI representant

Saker
Nr
Møtereferat:
Møtereferat 07/2019 godkjent.
Behandlet på mail og lukket FB gruppe:
KG har gjort små endringer på LL regelverk og adm
mener det ikke er nødvendig med høring når
endringene er så små. LL regelverket sendes over
til SHK for behandling der. Venter på godkjenning.
FCI møte:
Gjennomgang av papirer til FCI møte.

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak
Publiseres snarest

Ansvar
Linda

182019

222019
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Referat nr. 08/2019 KG agility
Utgifter LL:
I forbindelse med «Sykdomsutbrudd hos hund»,
tok NKK beslutning om å ikke sende landslag til
mesterskap i utlandet (og å kansellere
terminfestede arrangementer).
Dvs. at Norge ikke sender noen deltakere til VM i
Finland 19-22. september. Mange LL deltakere har
kansellert reiser og opphold og fått refundert
penger, mens andre har hatt bookinger som ikke
kan kanselleres. Henstilling til NKK om å
opprettholde en behovsprøvd støtte til LL slik at
utøverne får dekke utgifter som de ikke har fått
igjen.
LL penger: Behovsprøvd dekning. Utøverne må
sende inn en oversikt over sine utgifter, også vil KG
ta en avgjørelse om hvordan LL pengene vil bli
fordelt.
For Nordisk lik fordelingsnøkkel som i 2018.
Landslag 2020:
Det har vært flere henvendelser fra utøvere og det
har blitt nevnt på fb flere ganger at troppen for VM
2019 skal få enten plass på neste års landslag eller
en fordel evt for 2020 sesongen. KG har diskutert
dette og vi ser ikke at det er formålstjenlig med en
slik ordning.
Kommisjonsmåling:
Mottatt en søknad om kommisjonsmåling. KG
innvilger søknaden.
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Linda tar kontakt med
utøver og avtaler
kommisjonsmåling.

Evt:
Vi har nå hatt et par år med nye regler og KG har
lagt merke til at ikke alle arrangører opprettholder
dette med å ha et sted hvor utøverne kan legge en
leke. Vi må minne klubber på at dette skal utføres
slik at det blir likt på alle stevner og vi får
innarbeidet denne rutinen. Anette lager forslag til
tekst som sendes ut til klubber.
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Anette lager en tekst

Tonje skriver forslag til
henstilling til NKK

242019

Kommende møter:
2 oktober
30 oktober
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