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Tid og sted: 30.10.2019, Skype kl 19.30 

Referent: Linda Stensrud 

Møteleder: Linda Stensrud 

 

Møtedeltakere Funksjon 
Tilstede 

 

Linda Stensrud Leder Ja 

Anette Mjøen  Ja 

Morten Holmen  Ja 

Thomas Thiesen FCI representant Ja 

Eivind Bredo Fossum  Ja 

Jan Egil Eide  Ja, fra 20.30 

Tonje Sollied Johansen  Ja  

 

 

 

Saker Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Møtereferat:  

Møtereferat 09/2019 godkjent.  

 Publiseres snarest Linda 

Etiske retningslinjer agility dommere: 

Gjennomgått på møtet og gjort noen siste 

endringer. Ferdigstilte retningslinjer og følgebrev 

sendes til KG på epost.  

08-

2019 

Linda sender til Adm. NKK 

når det er ferdig 

Anette 

Nordisk:  

Venter på at NKK skal kalle inn til et møte med KG, 

Adm, region Hedemark og teknisk arrangør.  

Thomas tar ansvar og leder Nordisk komiteen. 

Forslag om at Tonje også blir med i komiteen.   

 

30-

2019 
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Søknad trinn 3 instruktør: 

KG har mottatt en søknad om å bli utnevnt til trinn 

3 instruktør. 

Med antall trinn 3 instruktører som er i dag på 

Østlandet ser ikke KG at det behov for flere 

instruktør trinn 3 agility på nåværende tidspunkt.  

 

KG diskuterte videre regelverk for trinn 3 

instruktører i agility. Det ser ut til at det praktiseres 

forskjellig i de forskjellige sportene og fra tidligere 

KG har det blitt sagt at man må avholde et kurs 

sammen med en trinn 3 instruktør. Dette er tydelig 

ikke forankret noe sted i NKK.  

KG ønsker at det skal være et formelt krav som er 

likt for alle grener når det kommer til trinn 3 

instruktør og har sendt en henvendelse til SHK sin 

ag representant om dette og bedt henne ta dette 

opp i SHK.  

31-

2019 

  

NM: 

Lagkonkurranse under NM, er det noe vi kan gjøre 

for å få den mer interessant?  

Vi kommer tilbake til dette senere ved diskusjon 

om nytt regelverk fra 2021.  

 

KL 1 og 2 finaler: KG lager et notat og sender over 

til SHK/NKK. Så får de ta en avgjørelse.  

 

32-

2019 

  

Utgifter LL 2019: 

Regnskapet er fortsatt ikke ferdig. LL venter på 

sponsor penger fra hundeklubb som per d.d ikke 

har godkjent stevne hos NKK.   

23-

2019 

Avventer til vi vet hva slags 

sum vi prater om.  

Linda 

FCI representantens valgperiode: 

For å få kontinuitet i vervet og større mulighet til å 

delta i FCI Agility komiteer ønsker KG å foreslå at 

perioden FCI representanten oppnevnes for endres 

til 4 år. KG lager et skriv som sendes til SHK.  

 

33-

2019 

  

Regnskap LL 2018: 

KG har fått henvendelse om å få innsyn i LL 

regnskapet. Det har også vært diskutert på 

agilitysider på fb. KG og LL har ingen grunn til å 

holde regnskapet hemmelig og ønsker å publisere 

dette. KG har gått igjennom regnskapet og 

kommet frem til et fornuftig detaljnivå på 

regnskapet - publiseres på KG ag informerer.  

34-

2019 

  

Evt: 

EO regelverk 2020 – trengs det noen endringer 

her? Ses igjennom og publiseres så fort som mulig.  

35-

2019 

 Linda 
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Kommende møter: 

14 november.  

 

 

   

 


