Kompetansegruppe for ettersøk - KGE
Protokoll fra skypemøte den 26.01.2014
Møtende:
Berit Langdahl Andresen, Bjørn Sønsteby, Rudi Sønnervik, Vidar Huse, Helga-Mari Tessem

Forfall:
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Bakgrunnen for skypemøtet
Det skal være møte i jakthundkomiteen (NJK) på førstkommende tirsdag og KGE skal
delta. Berit tok initiativ til å kalle inn til møte på skype da det var vanskelig å samle
alle fysisk på så kort varsel på et eget KGE-møte før møtet i NJK.
Det KGE ønsker å ta opp med NJK er:
Mandat, økonomisk situasjon og saksbehandlingsrutiner.
Berit orienterte om bakgrunnen for møtet og vi gikk gjennom sakene vi ønsker å ta opp
med NJK.
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Konstituering av KGE
Vi møtes i NKK sine lokaler 11.02.2014 for å konstituere oss samt gjennomgå regelverk
og andre saker. Saksliste kommer etter møtet i NJK.
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Mandat
NJK oppnevner komiteen – pr nå er det for ett år om gangen.
KGE ønsker klargjøring fra NJK sin side på våre arbeidsområder og hvilken rolle KGE
skal inneha.
Berit sender ut på mail til gruppen vårt forslag til mandat. Helga-Mari vil flette inn NJK
sine retningslinjer etter møtet på tirsdag samt sende det ut til gruppens medlemmer.
Dette gjøres i løpet av en ukes tid (innen 04.02). Når vi møtes 11.02 for konstituering så
har vi det meste klart.
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Den økonomiske situasjonen for KGE
I 2013-2014 skulle vi gjennomføre dommerkonferanser. 6 fylker gjenstod ved årets
slutt og de skulle tas i løpet av årets første måneder.
Direktoratet bidro med 100 000 til dette.
Erling Kjelvik (tidligere leder i KGE) har bedt administrasjonen om oversikt over
økonomien når året nærmet seg slutten samt at KGE ønsker å få overført penger tidlig
på året for å kunne gjennomføre de resterende konferansene.
KGE ønsker å få gjennomføre de resterende dommerkonferansene i begynnelsen av året
og vil be om fullmakt fra NJK til å få overført penger til det formål.
Det er seks fylker som gjenstår samt at vi ønsker to oppsamlingskonferanser (holdes på
Gardermoen og i Stjørdal) for å fange opp de som ikke har hatt anledning til møte på
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noen av de tidligere konferansene.
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Saksbehandlingsgang
KGE ønsker en gjennomgang av saksbehandlingsrutinene mellom KGE og NJK. KGE
opplever at den er noe uklar.
KGE har gjort endringsforslag i fellesbestemmelsene, hva har skjedd der?
Saksbehandlingsrutinene mellom KGE og NJK blir tatt opp på tirsdagens møte i NJK.
Berit sjekker om endringene i fellesbestemmelsene er godkjent.
KGE sine saksbehandlingsrutiner: For å holde orden så er det kun leder som henvender
seg til hovedstyret og andre aktører; gruppas medlemmer sender forslagene til leder.
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Dommerkonferanser
Seks konferanser gjenstår samt to oppsamlingskonferanser. Målet er å starte med
de første i begynnelsen av mars, siste ferdig innen utgangen av april? Trenger god tid
til planlegging (hotell, datoer, hvor mange som kommer, innbydelse fra NKK osv).
Vidar og Bjørn holder konferanse sammen. Berit tar med seg kompendiet til Bjørn når vi
møtes på tirsdag.
Berit hører med Erling om han kan tenke seg å holde noen av konferansene; enstemmig
vedtatt av gruppa å spørre ham. Han blir da leid inn av NKK.
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Møte i NJK 28.02.2014
Berit, Helga-Mari og Bjørn møter i NJK.

Referent:
Helga-Mari Tessem
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