Møtereferat
Fra DDK-møte nr. 5/2018
12/7 2018 17:00-18:15
Tilstede pr telefon: Nina Hirsch (leder), Dag Smith-Meyer, Tina Solbakken, Maja Farup, Ingrid Jacobsen
(GU-D)

DDK telefonmøte 12/7 kl 17:00
DDK/17/2018
DDKs innboks: rutiner ved lesing, behandling, arkivering etc i mailen. Behandling og svarfrister for innkomne
saker. Det er besluttet følgende: Foreløpig svar skal gis innen en uke, med mindre det foreligger spesielle
grunner.
Ansvarlig: alle
DDK/18/2018 Autorisasjon og permisjon. Det er behov for en gjennomgang og klarering rundt hvordan man
praktiserer autorisasjoner og permisjonssøknader. DDK har hittil en ensartet praksis, men det er behov for
klare, skriftlige retningslinjer. PDD kommer til å gjennomgå dette i sitt arbeid
Ansvarlig: Dag/PDD
DDK 19/2018 Dommerlisten. Status ok. Det vil arbeides med å forbedre systemene til 2019. Forslag til
forbedringer spilles inn av Tina, Maja og Nina.
Ansvarlig: Nina
DDK 20/2018 Dommerkurs Epona: Evaluering. Positive tilbakemeldinger! Dag sender ut en takk og invitasjon til
innspill. Dag sender ut en mail til de som uteble på kurs og ikke ga beskjed.
Ansvarlig: Dag
DDK 21/2018 Kandidater som stryker på eksamen på DDA-DD2-kurs: disse kandidater må ta nytt kurs og ny
eksamen. DDK viser til gjeldende praksis. PDD vil se nærmere på fremtidens kurs.
Ansvarlig:Maja/Dag/PDD
DDK 22/2018 DD1 og DD2 kurs: Maja gir en oppdatering på hva som er behov/status/plan. Det planlegges
DD2-kurs ila høsten, 1' er kurs etter jul.
Ansvarlig: Maja
DDK 23/2018 Dommere til mesterskap. Lister er sendt ut tidligere i vår. HM Unghest må avklares.
Ansvarlig: Nina
DDK 24/2018 Innkomne innspill til saker fra FB/mail: Rune Mæle tar opp flere forhold. Han foreslår 1)
Det føres statistikk over hva den enkelte for dømt, slik av man sikrer at alle får sjansen til å
oppfylle praksiskrav 2) gå tilbake til "gammel" ordning, der alle dommere blir fordelt i
dommerlisten, ikke bare OD og DD2 og 3) Krav til 3 dommere i L-klasser pga store sprik
DDK mener at punkt 1 og 3 er tema for PDD, og vil ikke gå nærmere inn på dette. Ang pkt 2. Dette har vært
prøvd tidligere, og det er flere forhold som taler imot, blant annet at det er en for stor jobb, vanskelig å forutse
behov, listen mister litt sin funksjon som fordelingsnøkkel. DDK vil ikke på nåværende tidspunkt endre praksis
her.
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