Referat nr. 7 KG agility

Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

21.09.2015 kl 20 på Skype
Linda Stensrud
Linda Stensrud

Møtedeltakere

Funksjon

Tilstede

Linda Stensrud
Anette Mjøen
Gondola Guttormsen
Marianne Moe
Jon G Olsen
Simon Noel
Jan Egil Eide

Leder

ja
ja
Ja
Ja
Ja
Nei
ja

FCI representant

Saker
Godkjenning av referat:
Referat fra møte 07.09.2015 godkjennes.
Infosaker:
Cruft: Jan Egil har hatt kontakt med Dave Ray som er
ansvarlig for dette og fått bekreftet at Norsk deltager er
velkommen. Representanten må være tilstede på Cruft
fredag 11 mars og klar for konkurranse 12 mars. Mer info
vil komme.
Det har vært vanlig praksis at vinner av NM klasse stor har
fått tilbud om plassen.
Dommerutdanning 2015:
15-17 januar bekreftet.
Gondola har ikke mulighet til å være sensor. Harald
Schjelderup kontaktes og forespørres om sensor
oppgaven.
NoM 2015:
NKU møte i forbindelse med Nordisk. Forslag om at
nasjonal dommer skal dømmer hopp klassene.
Offisielt møtereferat har ikke kommet enda.
NoM 2016:
Dommerne er klare og adm har fått beskjed om å sende
invitasjon.
Det blir satt ned en komite for NoM bestående bla. av
personer fra Teknisk Arrangør, KG + evt andre aktuelle.

Aksjonspunkter
Nr
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Sendes til
administrasjonen for
publisering
Administrasjonen
26sender henvendelse til
2015 vinner av NM stor.

Linda

08Jon tar kontakt med
2015 Harald Schjelderup

Jon

32Marianne oversender
2015 til KG så fort det
kommer.

Marianne

22Linda holder i NoM og
2016 komite for dette.

Linda

Linda
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Saker
FCI regelrevidering:
Fortsatt ikke kommet inn noe fra FCI.
Gjennomgått Finnlands forslag og kommet med innspill til
Marianne som hun tar med til møte i oktober.
Delbart hjul, bord, oppfelt ble diskutert mer nøye. Enighet
i delbart hjul og fjerning av bord. Oppfelt, skal det fjernes
eller beholdes eller utvides. Her var det uenighet i
gruppen. Forslag til standardtid ble også diskutert.
Arrangør av NKK stevner:
Kommer spørsmål for sent til medlemsklubber om å
arrangere. 12 måneders frist for å spørre klubber om å
arrangere. Tydeligere avtale mellom NKK og klubb. Bedre
kommunikasjon mellom NKK og klubber. Tydeligere hvem
som gjør hva. Bedre betaling.
Forslag grunnbetaling pluss betaling pr deltager, økes.
Forslag på gratis påmelding av lag klasser for klubben som
er Teknisk Arrangør.
Se på mulighet for å ha flere stevner på en dag.
Begrensing av antall deltagere på stevner:
KG diskuterte saken videre og må se nærmere på de
forskjellige løsningene. Videre diskusjon på neste møte 19
oktober.

Aksjonspunkter
Nr
Aksjon/Vedtak

Ansvar

05Marianne oversender
2015 forslag fra FCI så fort
hun mottar det.
Diskuteres videre når
forslag er forelagt.

Linda &
Marianne

33Linda lager forslag til et
2015 skriv til
administrasjonen.

Linda

25Alle går igjennom notat
2015 som er sent ut med
forslag og
kommenterer de
forskjellige punktene.

Alle

Linda Stensrud/referent
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