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Tid og sted: 21.11.2016 Skype kl 19.45 

Referent: Linda Stensrud 

Møteleder: Linda Stensrud 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Godkjenning av referat: 
Møtereferat fra 12.10.2016 godkjennes på mail snarest. 
Møtereferat fra 09.11.2016 godkjennes på mail snarest. 
 
Infosaker:  
Dispensasjon på ringstørrelse gitt til to klubber. 
Administrasjon har anledning til å godta søknader om 
dispensasjon for ringstørrelse ned til 20x35 meter. 
Mindre størrelse enn dette må sendes til KG 
 
Søknad om dispensasjon fra å arrangere lag klasser. KG 
behandlet søknad fra Drammen Brukshundklubb på mail. 
De har søkt på lik linje for sitt arrangement i 2017 som 
de gjorde for 2016. Da det i desember 2015 ble vedtatt i 
SHK at man kunne søke om dispensasjon for lag mente 
KG at det ville være klart et regelverk fra 2017 som ville 
kunne tillate dette. Da regelverket har blitt forsinket 
mener flertallet i KG at de skal få en slik dispensasjon 
også for sitt stevne i 2017. Saken sendes videre for 
behandling i SHK.  
 
 

 Legge ut på nett så fort som 
mulig. Referat nr 10 må 
skrives om noe før det 
legges ut.  
 
 
Leder sendt over mail til 
adm med svar om at de kan 
godta ned til 20x35.  
 
Leder sender over mail til 
adm. 

Linda 

Møtedeltakere Funksjon Tilstede 

Linda Stensrud Leder Ja 

Anette Mjøen  Ja 

Gondola Guttormsen  Nei 

Harald Schjeldrup FCI representant Nei 

Eivind Bredo Fossum  Ja 

Jan Egil Eide  Ja 

Silje Johansen  Nei 
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Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

KG mandat: 
KG mottatt mail fra adm om følgende: 
NKKs Sportshundkomite ønsker en gjennomgang av 
mandatene for kompetansegruppene som sorterer under 
særkomiteen. 
Mandatene slik de er i dag ble vedtatt i HS i 1998. Senere er 
det truffet noen vedtak knyttet til oppgaver som ivaretas av 
kompetansegrupper, men verken dette eller ny organisering 
med særkomiteer reflekteres i mandatene. 

 
De som ikke kunne stille på møte ble bedt om å komme 
med tilbakemeldinger på mandatet før møte men leder 
fikk ingen tilbakemelding fra disse før møte.  
 
Det ble gjort endringer direkte i mandatet som sendes til 
adm.  
 

38-
2016 

  

Kommende møter: 
- 7 desember 

Møte helg foreslått 7-8 januar 

 Leder kaller inn til møte Linda 

 
Linda Stensrud/referent  


