REFERAT KG RIK
Dato:
Sted:

6. mars 2017, kl. 21.00-21.45
Telefonmøte (Skype)

Tilstede:

Morten R. Larsen (MRL), Roar Kjønstad (RK), Trond-Egil Groth (TEG),
Åse M. Lura (ÅL), Terje Hammerseng (TH)

Forfall:

Saksliste:
Sak

20/17 Referat fra møte 06.02.17
Godkjent

Sak

21/17 Post/orienteringssaker
- Svarbrev høring FCI fra Estland – T.O
- NKK avklaring Rik-lisens – egen sak
- Info FCI IPO VM 2017 – ny lokalisering – T.O
- NKK høring – endring av svar til FCI – egen sak
- NKK – påmelding IPO FH VM 2017 – T.O

Sak

22/17 Saker hos NKK
MRL/RK orienterte fra møte 14/2 kl. 14-15, referat fra møte sendt per epost.
Restanser:
- Referat ikke lagt ut på WEB
- Oppdatere KG WEB
- KG 2017, 2 nye medlemmer
- Utdanningsplaner – ikke mottatt
- Oppdatere lister – venter på status
- Distribusjon av GK RIK – venter på status
- Svar sak 6/16
- Svar sak 10/16

Sak

23/17 Avklaring – RIK-lisens
Før RIK-lisens kan utstedes, må hunden fremvises til en ny test. RK har fått
ansvar for å utføre ny test, og vil formidle tilbakemelding NKK etter ny test.
NKK orienterer hundefører. MRL info NKK:

Sak

24/17 Regelverk
Mottatt brev fra NKK om å endre svar i høringen. Ikke hjemmel i mandat. KG
endrer ikke svar. Svar basert på demokratiske prosesser, faglige vurderinger
og innspill fra klubber. Stokkeslag gjelder kun VM. Svar er medelt FCI,
klubber, hundeførere og FCI representanter. HS må overstyre på eget
grunnlag, og evt send svar. KG hadde forventet at HS tok initiativ til møter o.l. i
saken for å få større faglig innsikt og et nyansert bilde før en vedtar
beslutninger som svekker tillitten til KGs faglige kompetanse, og ikke i er tråd
med synspunktene til fagmiljø og utøvende miljø. MRL sender svar.
TEG orienterte kontakt/info fra POD. Positive tilbakemeldinger. TEG prøve å
få i stand et møte.

Sak

25/17 Trinn II
TH orienterte fra kurset. 2 deltakere på trinn II, kombinert med figurantkurs.
Det er utarbeidet eksamen for alle grupper, utføres som hjemmeeksamen ca 4
timer per gruppe. RK oppnevnes som sensor. TH sender eksamen og
besvarelser til KG til orientering og kommentarer.

Sak

26/17 Eventuelt
- Fig.utd/Fig.bok . ansvar RV/MRL
- Neste møte 3. april kl. 21 Skype – MRL innkalling

Referent: MRL 10/3-2017

