Referat nr. 8 KG agility

Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

19.10.2015 kl 20 på Skype
Linda Stensrud
Linda Stensrud

Møtedeltakere

Funksjon

Tilstede

Linda Stensrud
Anette Mjøen
Gondola Guttormsen
Marianne Mowe
Jon G Olsen
Jan Egil Eide

Leder

ja
ja
Nei
Nei
Ja
ja

FCI representant

Saker
Godkjenning av referat:
Referat fra møte 21.09.2015 godkjennes.
NoM 2016:
Leder var til stede under et møte i NKU under WM i Italia
og informerte de andre i KG om det som ble tatt opp der.
Vi fikk litt mer informasjon om de nye reglene for Nordisk.
I samarbeid med arrangør skal det settes ned en komite
som skal jobbe med Nordisk. Det må først avklares med
NKK administrasjonen om hva slags rammer vi har å
forholde oss til.
Nye landslagsregler:
Høringsfristen har gått ut men vi har ikke fått oversendt
høringene fra administrasjonen enda.
Anette hjelper til med å sammenstille alle svarene som
har kommet inn. Ser mer på dette neste møte.
Ny landslagleder:
Det er skrevet retningslinjer for landslagsleder. Disse
publiseres sammen med søknad. Anette lager forslag til
søknad.
FCI møte:
Da Marianne likevel ikke kunne delta på dette KG-møtet,
skal hun lage et referat fra siste FCI møte og sende over.
Det var forventet at de nye reglene for agilty skulle
diskuteres her.

Aksjonspunkter
Nr
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Sendes til
administrasjonen for
publisering
22Linda sender
2015 forespørsel til NKK om
dette.

Linda

05Lindas sender mail og
2015 ber om å få høringene
oversendt

Linda

232015

Anette&
Linda

05Marianne skriver
2015 referat fra møte og
oversender KG.

Marianne

Linda

Side 1

Referat nr. 8 KG agility
Saker
Henvendelser angående lag klasser:
KG har fått en henvendelse fangående deltakerbegrensing
på sitt stevne ved å ikke arrangere lag klasser.
KG har på flere møter diskutert muligheter for å begrense
deltagelse på stevner. Jon formulerer et brev.

Aksjonspunkter
Nr
Aksjon/Vedtak
34Jon skriver et forslag
2015 som sendes til
sportshundkomiteen.

Ansvar
Jon & Linda

Linda Stensrud/referent

Side 2

