
Protokoll med innstillinger til møte i 

NKKs særkomite for utstilling nr. 9/20 

4. juni 2020 kl. 1200 på Teams  

 

 
Til stede: Leif-Herman Wilberg, Ann W. Stavdal, Anniken Holtnæs, Christine Sonberg, Lars 

Hjelmtvedt og Anne Buvik 

 

Forfall: Hugo Quedo 

 

Fra administrasjonen møtte: Marianne Ono Njøten. Protokoll ved M. O. Njøten  

 

 

 

42 PROTOKOLL FRA MØTE 8/20 – 20. mai 2020 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomite for utstilling godkjente formelt protokollen fra møte 8/20 – 20.5.2020. 

Protokollen er tidligere godkjent på epost.  

 

43 NKK TROMSØ – SØKNAD  

NKK Tromsø skulle vært avhold midt i juni, men ble avlyst som følge av 

smittevernrestriksjoner gitt av myndighetene fram til 15.6.2020. NKK region 

Troms/Finnmark ønsker å avholde NKK Tromsø 2020 på nytt tidspunkt i september 2020, 

samt at utstillingen gjøres om fra nordisk utstilling til internasjonal utstilling.  

Da reiserestriksjoner i fm koronapandemien medfører at det kun kan benyttes norske 

dommere, er det en utfordring å finne dommere til mange utstillinger i løpet av 

sommer/høst 2020.  

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomité for utstilling vedtok å utsette endelig behandling av saken til neste møte. 

Dette for å avvente eventuelle lettelser i reiserestriksjoner, da det er av betydning for mulig 

invitasjon av dommere. 

 

44 NKK UTSTILLINGER – ORIENTERING OM STATUS  
Administrasjonen informerte om status knyttet til arbeid rundt NKK utstillingene i Trondheim, 

Fauske, Lillehammer og Rogaland.  

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomité for utstilling tok informasjonen til orientering. Særkomiteen kommer 

tilbake til NKK Lillestrøm i neste møte. 



Særkomiteen påpeker at det foreløpig kun skal benyttes norske dommere på utstillinger. 

Særkomiteen vil vurdere spørsmålet på nytt når reiserådene endrer seg.  

 

45 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGLENE FOR AUTORISASJON AV 

RINGSEKRETÆRER 
Det søkes om dispensasjon fra pkt 3.2. i autorisasjonsreglene for en ringsekretærelev som ønsker å 

fungere i fm NKK Trondheim. Saken har vært forelagt kompetansegruppen for ringpersonell som 

foreslår konkrete midlertidige regler.  

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomité for utstilling vedtok midlertidige endringer i regler for autorisasjon av 

ringsekretærer ut 2020.  

 

NSU møtet ble hevet kl. 13.15 

Neste møte: Mandag 22. juni 2020 kl. 12.00  

 

Møte vedrørende NKK Lillehammer 

Etter NSU møtet ble det avholdt møte med NKK region Innlandet v/ Roger Aasheim 

vedørende NKK Lillehammer 2020. Regionen ønsker å være teknisk arrangør og at NKK 

sentralt er hovedansvarlig for utstillingen. Praktiske forhold og arbeidsfordeling ble avtalt 

etter modell fra det man legger opp til i fm. NKK Trondheim 2020.  

NKK Lillehammer blir også Norsk Vinnerutstilling, jf. vedtak i NSU sak 33/20. 

 


