INTERNT/Referat nr. 12/2019 KG agility

Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

11.12.2019, 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 10 og 11/2019 godkjent.
Lagklasser:
KG diskuterte lagklasser igjen og vi kommer tilbake
til dette ved diskusjon rundt nytt regelverk for
2021.

Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja, fra 20.30
Ja

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak
Publiseres snarest

Ansvar
Linda

362019

FCI-representantens valgperiode:
33KG har lagd et skriv. Anette endrer noe på
2019
formularet og sender til KG på mail når det er klart.

Anette sender over før jul til Anette
KG. Leder sender til
administrasjonen.

Utgifter LL 2019:
Da 2019 endte opp med å bli et spesielt år for LL i
agility, har KG vedtatt at det blir mest korrekt at
alle utøvere som deltok på Nordisk vil få utbetalt
en pengestønad fra LL-pengene som ble samlet inn
i 2019. KG ønsker også at det er gjenstår en liten
startkapital på konto til 2020, slik at LL ledelsen
kan få handlet inn f.eks t-skjorter etc. for å
generere inntekter til LL.
KG vedtok å betale ut 1400,- til alle nordiske
utøvere pluss tittelforsvarer. Deltaker med flere
hunder på laget får 50 % av denne summen per
ekstra hund. Pengene utbetales før jul 2019.

Linda informerer LL
ledelsen

232019

Linda

Side 1

INTERNT/Referat nr. 12/2019 KG agility
EO regelverk:
KG gikk igjennom EO-regelverket og oppdaterte
dette med søknadsperiode og landskvoten for
antall hunder iht. til FCI sitt regelverk.

372019

Publiseres snarest

Søknad om dispensasjon fra banestørrelse:
KG har mottatt søknad om dispensasjon fra
minimumsstørrelse om banestørrelse. Banen det
søkes dispensasjon for er på 15x30 meter.
Dommerne i KG mener at dette ikke er tilstrekkelig
for å bygge en forsvarlig agilitybane og søknaden
avlås derfor.

382019

Linda sender over svar til
administrasjonen.

Linda

Lagbytter på Facebooksiden KG AG informerer:
KG har tidligere informert om at vi godtar søknad
om lagbytter 1 desember. Vi har glemt å minne om
dette og vi legger derfor ut på “KG AG informerer”
om at man nå kan søke innen 1. januar.

392019

Linda legger ut

Linda

Kommende møter:
24.-26. januar fysisk møte

Side 2

