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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møtereferat TKK 17.01.2022 
 
Fra møte: 17/01/22  
Til stede: Janne Hetle, Jeanette Lund Støen, Linda Thomsen, Elin Hilling og Nils Kristian 
Brunvoll, Lillann Jebsen 
Frafall:  
Referent: Marte Sneeggen 
 
 
Sak 01/22 Utdanningsplaner 
Utdanningsplanene er snart ferdigstilt. Videre tidsplan er som følger 
Frist for ferdigstilling: 31. januar.  
På høring til SU-K: 1. Februar.  
Behandlingstid hos SU-K: 1 uke.  
Endelig ferdigstilling: 15 februar.  
 
Hva som gjenstår er å få på plass en endelig definisjon av personlig egnethet for de forskjellige 
utdannelsene. 
 
Sak 02/22 Grenkonferansen  
Blir avholdt siste helg i januar (29-30). Venter på svar fra hotellet om hvor mange de kan ta imot. TKK 
vil bidra på enkelt punkt som f.eks. å informere om fordeling av teknisk personell, samt annet som 
SU-K ønsker hjelp til. 
 
Sak 03/22 Nyhetsbrev 
Jeanette har kontroll på nyhetsbrev. Det vil bli sendt ut etter grenkonferansen. Har ventet på litt 
informasjon når det gjelder å booke Ann Cathrin Lubbe.  
 
Sak 04/22 Handlingsplan 2022 
Punkter for planlagte aktiviteter er satt opp i et eget dokument. Marte skriver begrunnelse for 
aktivitetene vi ønsker å gjennomføre i 2022. 
 
Sak 05/22 Gjennomgang av autorisasjoner 
Mangler seks praksiskort per dags dato. Autorisasjon går ut 1/2 – 2022. Purre på de som mangler.  
 
Sak 06/22 Kurslærere 
Sende email om de som står oppført som kurslærere per dags dato fortsatt ønsker å stå oppført som 
kurslærer. Det vil bli formulert tydelige krav til hva kurslærere skal bidra med og hvordan disse skal 
holde seg oppdaterte. Diskusjon om kriterier vil bli tatt opp på neste TKK møte.  
 
Sak 07/22 Eventuelt 

• Terminliste sendes ut til teknisk personell kjøring 18. januar. Det vil bli satt en frist til 7. 
februar for å komme tilbake med ønsker for stevner.   
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• Det er ønskelige med ett standardisert tegneprogram for banebyggere. Kurt viste oss dette i 
fjor. Visio + templater som er utarbeidet av en i Tyskland. Nils Kristian følger opp dette med å 
ta kontakt for å forhøre seg om pris osv.  

• I likhet med kurslærerne er det ønskelig at det stilles krav til teknisk personell som ønsker å bli 
FEI dommere. En liste over hva som forventes når man sendes på FEI kurs vil bli diskutert på 
ett senere møte og formidlet tydelig når personell sendes på kurs.  

 


