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Kompetansegruppe for ettersøk - KGE 

Protokoll fra skypemøte den 16.02.2014 

Møtende: Berit Langdahl Andresen, Helga-Mari Tessem, Vidar Huse, Bjørn Sønsteby, Rudi 

  Sønnervik 

Forfall:  

Sak 16/14 Fellesbestemmelsene.   

Fellesbestemmelsene ble grundig gjennomarbeidet og ferdig behandlet av KGE i 

2013 og sendt til NJK for godkjenning med ikrafttreden 01.01.2014.   

KGE var av den oppfatning at regelverket som gjelder blod- og fersksporprøver 

ikke skulle revideres nå.  Vi fikk en mail fra NKK etter møtet vårt 11.02 om 

fellesbestemmelsene hvor vi skjønte at her var det noen misforståelser ute og 

gikk; selve regelverket skulle også revideres. 

Det er bestemt at regelverk ikke kan endres oftere enn hvert 3. år.  At dette skulle 

gjelde fra nå av var ikke vi klar over i 2013, vår plan var å gjennomgå "vårt" 

regelverk etter avholdte dommerkonferanser. 

Arbeidsfordeling:   

Berit sender fellesbestemmelsene over til gruppa.  Rudi ser på oppstartsruta og 

hvordan dømme/utføre den.   Kommentarer fra gruppa sendes til Berit.  På 

dommerkonferansene kan vi be deltakerne komme med forslag til endringer som 

vi tar med i arbeidet i gruppa. 

Alle høringsforslag må være kommet innen 1 oktober. 

 Vi sender på ny over vårt forslag fra 2013 til endringer i fellesbestemmelsene til NJK 

og vi starter arbeidet med å revidere regelverket som gjelder blod- og 

fersksporprøver etter foreslått arbeidsplan.  Etter høringsrunde og godkjenning i NJK 

foreslås regelverket å tre i kraft fra 01.01.2015.  Da får KGE arbeidsro til å 

gjennomgå regelverket på en god måte. 

Sak 17/14 Mailkorrespondanse 

 Innspill skal gå via leder som er gruppens ansikt utad 

Sak 18/14 Dommerutdanningskurs 
Hvem skal arrangere dommerutdanningskursene; NKK eller klubbene?  Det er et 
ønske fra KGE at NKK skal gjennomføre disse kursene for å få en så lik utdanning 
som mulig.  Det har vært ulik praksis på hvordan disse kursene gjennomføres.  Vi 
har ikke fått på plass dette riktig enda. 
Rudi sjekker undervisningsmaterialet. 

 KGE foreslår at klubbene fortsatt skal holde dommerutdanningskurs ut 2014 og at de 

får et dommerkompendium fra NKK å jobbe etter.  Fra 2015 skal NKK gjøre det. 

Sak 19/14  Møtereferat – praksis 
Forslag: 
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Administrasjonen skriver referat fra våre fysiske møter og sender gruppen så snart 
som mulig og senest etter tre virkedager etter møtet til gjennomsyn og 
kommentarer innen en angitt dato. 
Gruppen sender kommentarer (hvis vi har) med «svar til alle» innen XX (f.eks 
fem)? dager. 
 
Leder legger inn kommentarer og sender til admin for publisering på 
hjemmesiden.  Utsending til gruppen og andre mottakere i systemet jfr 
saksbehandlingsreglement. 
Det samme må gjelde for våre andre møter som vi må skrive referat fra selv. 
Vanlig praksis er at møtereferatet godkjennes i neste møte, men etter som det for 
vår del er lenge mellom dem foreslås det nevnte praksis som over. 
 
NJK har vedtatt at det ikke bør gå mer enn 14 dager fra møtet er avholdt til 
referatet er publisert; dette bør vi også holde oss til. 

   Enighet i gruppa om dette. 

Sak 20/14 Økonomi 

Forslag til budsjett for neste år må være NJK i hende innen 15.03 . 

Det betyr at vi må ha en langsiktig plan på hva vi ønsker å fokusere på i 2015 og 

sette den opp nå. 

Skypemøter kan erstatte fysiske møter. 

Vi bør ha to fysiske møter i løpet av året. 

Dommerutdanningskurs. 

Kan vi organisere dommerne etter NKKs regioner og knytte til oss 

kontaktpersoner?  De samles f.eks en gang i året av leder og NK – får ansvar for 

dommeropplæring, dommerkonferanser osv. 

  Vi setter opp en plan på fokusområder for 2015 

Sak 21/14 Dommerkonferanser 
Fordeling av områder, booking av hotell osv. 
 

 Når datoene er klare så legges de ut på KGE sin hjemmeside samt på facebook 
(gruppen for autoriserte ettersøksdommere) 

Sak 22/14 Hvilke prøver godkjennes til de ulike prøvekategoriene 

  Berit lager en oppstilling på hva som gjelder og legger ut på hjemmesiden til KGE 

 

Referent: 

Helga-Mari Tessem 

 


