REFERAT KG RIK
Dato:
Sted:

2. oktober 2017, kl. 21.00-22.00
Telefonmøte (Skype)

Tilstede:

Morten R. Larsen (MRL), Roar Kjønstad (RK), Terje Hammerseng (TH),
Åse M. Lura (ÅL)
Heidi Tokstad (HT), Jostein Håland (JH), Trond-Egil Groth (TEG)

Forfall:

Saksliste:
Sak

77/17 Referat fra møte 04.09.17
Godkjent

Sak

78/17 Post/orienteringssaker
-

Sak

Epost – Sandefjord HK – Sandefjord Cup 2017 – TE
Epost – FCI brukskomite – protokoll- TE
Epost – FCI brukskomite – Dommersamling jan 2018 - TE

79/17 Saker hos NKK
Restanser:
- Referat ikke lagt ut på WEB
- Oppdatering av lister (dommere, figger, instruktører) – venter på status
- Se møte KG/ADM og sak 45/16 – NKK kontakter POD, KG informeres
- Figbok – bedt NKK bestille
- Sak 73/17 – Brev vedr. NM 2018-2021
- Sak 75/17 - Svar brev dommerelev

Sak

80/17 Regelverk
- Sandefjord Cup 2017 – det gis anledning til at IPO1 av logistikk hensyn
kan arrangeres over 2 dager - MRL sender svar
- FCI Dommersamling Jan 2018 – RK informerte, og det er gitt
tilbakemelding til FCI om ønske om ert mer sentralt møtested.
- Nytt regelverk – RK holder på med prisforespørsel for oversettelse.
Avventer arbeidet med oversettelse til etter dommermøtet i januar 2018.
Søke om å overføre midler fra 2017 til 2018, MRL informerer NKK.

Sak

81/17 VM/NOM 2017
Begge arrangement gjennomført. God innsats av de norske landslagene.
-

Lagleder VM – behov for avklaring av budsjett og hva som dekkes. Tas i
møte med NKK. MRL informerer NKK.
NOM – mange negative tilbakemeldinger de siste årene, også i 2017.
Budsjett for IPO-laget må avklares med NKK.

Sak

82/17 NOM – ny modell
Det arbeides med ny modell for 2018. Planlagt arrangert i Finland i 2018.
Mulig med 60 deltakere. NBF må informeres. Saken utsettes til neste møte,
når mer info foreligger.

Sak

83/17 Trinn II
TH orienterte fra kurset. I tillegg il en teoretisk eksamen for hver gruppe, er
praksisen og realkompetansen til kandidatene vurdert gjennom hele kurset (4
helger). Lager oppsummering.
TH arbeider videre med nye kursplaner. A kommer først. Nye kursplaner
oversendes fortløpende for korrektur, merknader, kommentarer og behandling.
Målet er at nye kursplaner skal være gjeldende fra 01.01.2019. Det må også
lages et revidert opplegg for eksamen, både teoretisk og praktisk del.
TH lager en endeling innstilling, slik at NKK kan tilskrive kandidatene om
innvilget RIK instruktør trinn 2 status.

Sak

84/17 Eventuelt
- RK informerte om gitt tilbakemelding om kurs i privat regi
- Neste møte 6. november kl. 21 Skype – MRL innkalling

Referent: MRL 3/10-2017

