Møtereferat
Fra: Samarbeidsmøte GU-D og DDK
Nr/år/dato: 01/2017/ 8. februar
Tilstede: Stig Mellerud, Lise Oppegaard, Ingrid Jacobsen, Unni Henriksbø, Stian Aleksandersen,
Gunn Skovholt, Maja Farup, Nina Hirsch.
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF (referent)
Andre til stede: Andreas Schilbred (på SKYPE)
Meldt forfall:
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: Ingen
Saksnr./år:
01/17

Sakstittel:
Nye DDK medlemmer - Prosessen og valget
DDK er underlagt GU-D og GU-D må av den grunn lede prosessen om valg av nye
medlemmer. DDK må dog ha innflytelse på valg av nye medlemmer for å sikre et godt
samarbeidsklima i komiteen.
Prosessen har vært som følger:
 Behov for nye medlemmer har vært utlyst på NRYFs hjemmeside.
 Innstilling fra DDK oversendt GU-D.
 Konklusjon og valg av medlemmer i samarbeidsmøte mellom GU-D og DDK.
Konklusjon for 2017:
DDKs innstilling tas til følge. I tillegg settes én søker – Dag Smith Meyer - som 1. vara.
Alle søkere informeres om utfallet.

02/17

DDKs mandat
Det er enighet om å fornye DDKs mandat. Komiteen oppfordres til å utforme et forslag
til innholdet i mandatet. Det er behov for tydeliggjøring hva gjelder en del av DDKs
arbeidsoppgaver og ansvarsområder.
Følgende innspill kom til komiteen:
•
Valg av overdommer skal fortsatt være DDKs ansvar.
•
DDK oppnevner også DD2. Dersom klubben ikke trenger vedkommende,
meldes dette tilbake til DDK.
•
I følge dagens mandat skal «det oppnevnes en komitélærling (18-25 år)». DDK
sender ut mail til alle dommere med oppfordring til alle dommere i alder
mellom 18-25 år å søke.

Ingrid er GU-Ds kontaktperson til DDK i prosessen med utarbeiding av nytt mandat.
Forslag til nytt mandat utarbeides og sendes til GU-D innen 20. februar.

Etter gjennomgang og godkjenning i GU-D sendes det ferdige mandat til
sportskoordinator for endelige godkjenning av NRYF v/ administrasjonen.
03/17

Tildeling av dommere til L/E-stevner
Tildeling:
Det er enighet om at dagens ordning bør videreføres og at en rullering av dommere er
hensiktsmessig for å sikre at dommere opprettholder sin kompetanse og
videreutvikling.
Rutiner for tildeling av dommere til L/E-stevner må kommuniseres til arrangører på
grenkonferanse, dommerkonferanse og især arrangørkonferanse.
Stevneøkonomi:
Vårt land er langstrakt, noe som kan gi en utfordring/ekstra belastning for arrangørs
økonomi. DDK bør derfor vurdere å gi støtte til enkelte arrangører der det er
formålstjenlig.
Det bør videre jobbes med å finne gode løsninger/rutiner for samarbeid mellom
arrangører for å utnytte ressursene (for eksempel teltbokser) på en best mulig måte.
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Grenkonferansen og dommerkonferansen 2017
Programmet for hele helgen er nå klart. Årets konferanse går over to dager og
gjennomføres i nært samarbeid mellom GU-D og DDK.
Konferansen er åpen for alle, begge dager, med unntak av dressurdommerkonferansen
lørdag ettermiddag/kveld.
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Eventuelt
Terminlisteansvarlig GU-D:
Det er ønskelig at et utvalgsmedlem er terminlisteansvarlig og således kontaktperson
både til DDK og terminlisteansvarlig NRYF. Vedkommende bør velges når nytt GU-D er
på plass.
GU-Ds representant i DDK:
Ingrid velges som GU-Ds representant i DDK og skal få møteinnkalling til alle DDKs
møter; har dog ikke møteplikt.
DDKs representant i GU-D:
Gunn fortsetter som DDKs representant i GU-D og skal få møteinnkalling til alle GU-Ds
møter; har dog ikke møteplikt.
Samarbeidsmøter GU-D /DDK:
Det er ønskelig med to møter årlig.
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