Referat fra KG LP’s møte 22.01.13

Til stede: Liv McDowell, Stein Feragen, Erik Brenden, Svein G. Rønning og Per E. Gylland.
Sak 1-13

Presentasjon. Ny leder ønsket velkommen til KG LP 2013

Sak 2-13

Fordeling av oppgaver:
Leder har ansvaret for kommunikasjon mot Nkk og offentlig, innkallinger og
referat. FCI representant har ansvar for kommunikasjon mot Nkk og resten av
gruppen i saker fra FCI/NKU.
Gruppen har ansvar for landslagsuttak, og kun uttatt landslag offentliggjøres.

Sak 3-13

Referater skal godkjennes pr. e-post innen 3 dager, dvs ingen tilbakemelding
på referatet = godkjenning.

Sak 4-13

Rekapitulering fra forrige møte:

a

Konkurranseleder: Et utdanningskompendium er utarbeidet, nye medlemmer
får dette til gjennomlesning, før det oversendes Nkk for godkjenning.

b

Budsjett og aktiviteter i 2013, herunder dommerkonferanse, landslagsstøtte
regnskap 2011/2012
Dommerkonferanse skal avholdes i 2013, vi er på utkikk etter lokaliteter
innenfor trange økonomiske rammer. Sak vi må jobbe videre med
Støtte til landslaget.
Denne saken må tas opp i Nkk, leder tar kontakt med HS
Regnskap 2011/2012: Evt. penger overføres ikke til inneværende år

c

Landslagsledelse: Annonse er ute på Nkk’s hjemmeside samt lp-norge

d

Dommere internasjonale stevner 2013. Denne listen er nå komplett, alle har
mottatt invitasjon og takket ja

e

Elever/aspiranter: det er pr i dag en dommerelev, som har påbegynt sin
utdanning.

Sak 5-13

Rettelser og endringer av regelverk (utsatt sak fra 2012)
Dagens regeltekst må gjennomgås og rettes. ( 1.4.13)

Nytt regelverk fra FCI for klasse 1 og 2 skal tas i bruk innen 2015, dette må
oversettes.( 1.4.13) Det er dog enighet i gruppen at siden FCI’s klasse 1 er
nærmere vår kl. 2, vil vi opprette en nasjonal rekruttklasse lignende dagens
klasse 1
Sak 6-13

Instruktørutdanning
Her må det gjøres en innsats for å modernisere utdanningen. Vil ta kontakt
med KG AG for litt drahjelp

Sak 7-13

Forslag til dommerliste, internasjonale stevner 2014. Listen ble diskutert, og
endret noe, forslaget bli oversendt Nkk.
Vi ber samtidig om at Nkk sender brev til samtlige dommere, med spørsmål
om de fortsatt er aktive, slik at vi og klubbene kan få en oppdatert liste over
dommerne våre.

Sak 8-13

Innkommen post; 2 brev ble gjennomgått og diskutert, besvares av leder

Sak 9-13

Evt.
Budsjett 2014, forslag utarbeide og presenteres gruppen innen 1.4.13
Særkomité. Leder orienterte om temaet etter møte i Nkk. Det er nedsatt en
arbeidsgruppe som jobber videre med dette, leder av KG LP er med der, og tar
med innspill fra KG LP samt innspill fra Lp Norge.

Liv McDowell
Leder KG LP

