Referat fra KG LP’s skype-møte 07.10.13

Til stede: Liv McDowell, Stein Feragen, Erik Brenden og Per E. Gylland.
Sak 61-13

Eksamensoppgaver konkurranselederutdanning.
Saken ble diskutert, og vi innser at kompendiet må endres noe, slik at vi kan få
fortgang i denne utdanningen. Tanker om eksamen og elevarbeid ble drøftet,
og innspillene vil bli tatt med i den videre utarbeidelsen av
eksamensoppgavene.

Sak 62-13

Oppdatering av trinn 1 utdanningen.
Saken utsettes til neste møte.

Sak 63-13

NoM status
En del brikker er på plass, og gruppa har fått oppdateringer om dette
underveis. Det som mangler er invitasjon av dommere, konkurranseledere,
speaker etc. Samt hotell til disse. Også invitasjon til dommer i klasse 3. Vi får
også en del henvendelser i forbindelse med hotell til utenlandske dommere
og NKU representanter. NKK bør snarest gripe fatt i dette.

Sak 64-13

Dommerkonferansen, innkomne saker, status.
Det har kommet et brev, og selv om det kommer etter fristen vil saken
forelegges dommerkonferansen.

Sak 65-13

Ny leder for rekruttene
Kg diskuterte dette, og synes det blir litt merkelig å skulle prøve å finne en ny
leder for rekruttene, når vi ikke en gang har en landslags leder. Vi vil se på
saken og prøve å arrangere et allmannamøte for lp utøvere med mål om å
blåse liv i LP Norge. Få i gang et sportslig utvalg, se på inntektsmuligheter etc.,
slik at bitene med både landslags leder og rekruttleder kanskje kan falle på
plass. Inntil videre vil Kg´s leder ha dialog med de svenske rekruttene.

Sak 66-13

Evt
Saksliste fra Kg LP til NKU´s møte.
Det bør debatteres hvordan våre naboer forholder seg til forskjellige
tolkningsspørsmål i henhold til regelverket

Regelverket for nordisk mesterskap bør klargjøres på en del punkter som
omhandler hva kennelklubbene skal dekke av utgifter.

Nytt møte avholdes onsdag 20.11.13 kl. 20.30 – 22.30 på Skype.
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