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Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Godkjenning av referat: 
Møtereferat fra 14.09.2016 godkjent på mail. 
Møtereferat fra 12.10.2016 godkjennes på mail. 
 
Informasjonssaker: 
- Reiseregning ag dommere, oversendt NKK. Fått 
tilbakemelding fra adm om at dersom vi ønsker en slik 
differensiering så må saken via HS.  
 

 Legges ut på NKK.no så fort 
som mulig 

Linda 

Regelverk måling av hunder: 
Lagt til godkjent for måling i sitt hjemland for utenlandsk 
dommer.  
Dersom en hund ikke lar seg måle krysses det av for at 
hund ikke kan måles på måleskjema og dette sendes 
NKK. Hunden kan stille til start denne stevnehelgen, men 
må måles på nytt før neste stevnehelg. Dersom hunden 
ikke lar seg måle på neste stevne, må det arrangeres 
kommisjonsmåling og utøver kan ikke stille på stevne 
frem til hund har godkjent måling. Det er utøvers ansvar 
å fremstille hund til måling på neste stevne helg.  
  

32-
2016 

Sendes over til adm for at 
deres advokat skal gå 
igjennom 

Linda 

Ag regelverket: 
Utsatt, behandles på mail. Må oversendes adm før 1 des 
da den skal behandles på møte i SHK 5 des. 
 

21-
2016 

Saken må skrives ferdig 
fortest mulig.  

Linda 

Møtedeltakere Funksjon Tilstede 

Linda Stensrud Leder Ja 

Anette Mjøen  Ja 

Gondola Guttormsen  Ja 

Harald Schjeldrup FCI representant Ja 

Eivind Bredo Fossum  Ja 

Jan Egil Eide  Fra 20.30 

Silje Johansen  Ja 
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Dommerutdanning 2017: 
Den nedsatte dommerkomite ønsker å tilføye at man må 
ha minst 5 år som aktiv utøver for å søke om kunne delta 
på dommerutdanningen 

28-
2016 

Sender over til adm og SHK. 
Legger ut om ok.  

Linda 

FCI møte, rapport fra Harald: 
Sjekke om vi kan legge ut offisielle møtereferater på KG 
Ag siden. 
 
Måling: FCI arbeider med et dokument for hvordan det 
skal måles, med skisser osv. Skal være enkelt å forholde 
seg til slik at alle kan måle.  
Vedtas på FCI møte i februar, blir gjeldene fra 
01.01.2018. 

33-
2016 

Harald følger opp og 
informerer så fort det er 
noe som er avgjort 

Harald 

NKU møte: 
Sjekke om vi kan legge ut møtereferater på KG Ag siden. 

27-
2016 

Harald kontakter Risto som 
styrer sekretariatet i NKU.  

Harald 

LL ledelse: 
KG mottok mail fra LL leder 30.10 om at han ønsker å 
trekke seg fra stillingen. LLL har gitt beskjed om at vi kan 
forvente regnskapet for 2016 mottatt innen 1. 
desember. 
KG søker etter ny leder. Frist for å svare 10.01.2017. 
Bruke samme stillingsbeskrivelse ol fra i fjor.  

34-
2016 

Legge ut på KG Ag 
informerer. Be adm sende 
ut til klubber.  

Linda 

Søknad om lagbytte: 
Mottatt søknad om lagbytte 
Lag bytte innvilges, laget mister napp i den klubb de 
bytter fra.  

35-
2016 

Sender over til adm om 
lagbytte og at de mister 
napp i klubben de bytter 
fra.  

Linda 

Krav til lagbytte fremover: 
KG mottar en god del søknader om lagbytte. Det finnes i 
dag ingen retningslinjer som sier hvordan dette skal 
gjøres. Alle saker har blitt behandlet fortløpende. KG ser 
nå at det stadig oftere blir søkt om lagbytter og ønsker 
derfor å trekke opp noen linjer/retningslinjer slik at alle 
blir likt og korrekt behandlet.  
KG diskuterte overgangsvindu, hvor man kan bytte lag 2 
ganger i året og ønsker å gå for denne modellen. 
Overgang fra et lag til et annet kan skje 1. januar 
(overgangsvindu) og etter siste påmeldingsfrist til NM 
(som i dag). Det må søkes lagbytte ved overgangsvindu i 
januar - etter påm.frist NM kreves ingen søknad, da man 
fritt kan bytte lag ved start på neste års 
kvalifiseringsperiode.  
Ved søknad om overgang i januar vil ikke klubben eller 
de gjenværende ekvipasjene miste sine NM napp. Den 
som bytter lag vil miste sine NM napp. 

36-
2016 

Informere om dette på KG 
ag informerer.  

Linda 
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Hundesport spillemidler: 
Administrasjonen videresendte oss mail fra 
kulturdepartementet ang spillemiddelberettiget anlegg. KG 
diskuterte krav ol med utgangspunkt i et forslag som 
Harald har utarbeidet.  
 
KG lager et forslag som sendes over til adm. Målet er at 
kravene blir beskrevet på en slik måte at flere klubber 
kan benytte seg av det.  
Drøbak hundeklubb har jobbet med permanent hall og 
har erfaring med søkeprosesser og prosesser i 
kommunen. Linda tar kontakt med Eva Tønnesen og 
diskuterer KG sitt forslag med henne.  

37-
2016 

Kontakte Eva Tønnesen. 
Skrive ferdig forslag og 
sende over til adm så fort 
som mulig.  

Linda 

Kommende møter: 
- 21 november 
- 7 desember 

Møte helg foreslått 7-8 januar 

 Møte 21 november 
diskuteres KG’s mandat. Må 
sendes over til adm senest 1 
des.  

Linda 

 
Linda Stensrud/referent  


